BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 61)

U S T A W A z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 945, 1248, 1696 i 2170)
Art. 4a.
1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a ust. 4, jest
właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w
sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
należących do tego działu.
2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawanie kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu oznacza
uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej.
[3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę
organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu
zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy, mając na uwadze efektywny
przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.]
<3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę
organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu
zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inny organ realizujący
zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej, którym
kieruje dany minister, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie
uznania kwalifikacji.>
4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do
wykonywania zadania określonego w ust. 1 instytut działający w ramach Sieci Badawczej
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postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.

Art. 5.
Ustala się następujące działy:
1) administracja publiczna;
1a) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
<1b)

aktywa państwowe;>

2) budżet;
2a) energia;
3) finanse publiczne;
4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
6a) gospodarka złożami kopalin;
7) instytucje finansowe;
7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
<8a)

klimat;>

9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10) kultura fizyczna;
11) łączność;
12) (uchylony);
13) (uchylony);
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) (uchylony);
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21) szkolnictwo wyższe i nauka;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) rodzina;
24) sprawy wewnętrzne;
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie;
29) żegluga śródlądowa.
Art. 7a.
1. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.
2. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:
1) polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej
Unii Europejskiej;
[2) rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej,
rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na
potrzeby społeczno-gospodarcze;]
<2) rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania
energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;>
3) bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii,
surowców energetycznych i paliw;
4) infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z
uwzględnieniem

zasad

racjonalnej

gospodarki

i

potrzeb

bezpieczeństwa

energetycznego kraju;
5) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w
dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów
Unii Europejskiej.
3. Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych.
[4. Minister właściwy do spraw energii sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu
Górniczego.]
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[1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności
przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w
kraju i za granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.
2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:
1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności
gospodarki polskiej;
3) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
4) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz
prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii
Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki
handlowej Unii Europejskiej;
5) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą
oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju

i

bezpieczeństwa

w

związku

z

porozumieniami

i

zobowiązaniami

międzynarodowymi;
10) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a
także sprawy przywozu i wywozu technologii;
11) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej;
12)

(1)

kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, w

szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją
Kosmiczną.]
<1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności
gospodarki,

współpracy

gospodarczej

z zagranicą,

oceny

zgodności,

miar

i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej,
w tym przedsiębiorczości i przemysłu, polityki zakupowej państwa, promocji
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samorządu gospodarczego.
2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:
1) kształtowania

warunków

podejmowania

i wykonywania

działalności

gospodarczej;
2) podejmowania

działań

sprzyjających

wzrostowi

konkurencyjności

oraz

innowacyjności gospodarki polskiej;
3) polityki przemysłowej;
4) rozwoju przedsiębiorczości;
5) transformacji cyfrowej gospodarki;
6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego;
7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej;
8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym
oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany
handlowej Unii Europejskiej z krajami

trzecimi, w tym w szczególności

w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za
granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym

dla

bezpieczeństwa

państwa,

a także

dla

utrzymania

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i
zobowiązaniami międzynarodowymi;
12) wprowadzania

środków

administrowania

obrotem

z zagranicą

towarami

i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii;
13) udziału

w kształtowaniu

polityki

Unii

Europejskiej

w zakresie

polityki

gospodarczej;
14) kształtowania

i prowadzenia

polityki

kosmicznej,

w tym

na

arenie

międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską
i Europejską Agencją Kosmiczną.>
<2a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9–11, 13 i 14, minister
właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały
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ekonomiczna).>
3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu
Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
4.

(2)

Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Kosmiczna.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych.
Art. 9a.
1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
obejmuje sprawy:
1) architektury;
[2) budownictwa;]
<2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków;>
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;
7) wspierania mieszkalnictwa;
[8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;]
<8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z
uwzględnieniem przepisów odrębnych;>
9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków;
10) rodzinnych ogrodów działkowych;
11) infrastruktury informacji przestrzennej[.] <;>
<12)

zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i

promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.>
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
oraz Głównym Geodetą Kraju.
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1. Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem
państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących
Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem
spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są innym działom.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych reprezentuje Skarb Państwa w
zakresie określonym w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może inicjować politykę państwa
w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego
racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji
polityki gospodarczej państwa.>
Art. 11a.
1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:
1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej
gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki
rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej < i miedzi>, w
obszarze objętym wydobyciem;
2) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw
środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;
4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.
2. (uchylony).
<3. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.>

[Art. 13.
1. Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje sprawy:
1) udziału organów administracji rządowej w pracach organów Unii Europejskiej;
2) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji
europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów
w tej dziedzinie;
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Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej
i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
4) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
5) zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii Europejskiej.
2. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w
zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności opracowuje strategię
polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej oraz inicjuje i opracowuje
dokumenty rządowe związane z udziałem w pracach organów Unii Europejskiej lub
opiniuje je pod względem zgodności z tą strategią.
3. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w
zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:
1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa;
2) przedstawia Radzie Ministrów opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych
projektów

aktów

prawa

powszechnie

obowiązującego

oraz

projektów

umów

międzynarodowych;
3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, projekty ustaw co do ich
zgodności z prawem Unii Europejskiej;
4) zapewnia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej
w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).]

<Art. 13.
1. Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje sprawy:
1) udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii
Europejskiej;
2) zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochrony
interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii
Europejskiej, w tym w postępowaniach przed organami sądowymi

Unii

Europejskiej, a także przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA);
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-93) przygotowania

organów

administracji

rządowej

do

wykonywania

zadań

wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności:
1) inicjuje i opracowuje dokumenty rządowe w sprawach związanych z
funkcjonowaniem i politykami Unii Europejskiej, w tym w zakresie wyzwań dla
integracji

europejskiej,

reform

polityk

Unii

Europejskiej

i

reform

instytucjonalnych w Unii Europejskiej;
2) kształtuje i koordynuje stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej związane z
udziałem w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;
3) opracowuje strategię polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii
Europejskiej oraz opiniuje dokumenty rządowe pod względem spójności z tą
strategią.
3. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w szczególności:
1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu
prawa;
2) przedstawia Radzie Ministrów, na zasadach określonych w regulaminie pracy
Rady Ministrów, opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych
projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz opinie o zgodności z
prawem Unii Europejskiej projektów umów międzynarodowych;
3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu oraz regulaminie
Senatu, projekty ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
4) koordynuje udział w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą
Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii
Europejskiej;
5) zapewnia reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed
organami

sądowymi

Unii

Europejskiej

i

Trybunałem

Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
6) monitoruje wykonywanie wyroków organów sądowych Unii Europejskiej.
4. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 10 1) inicjuje i koordynuje działania związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą
Polską prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
2) inicjuje i koordynuje działania dotyczące zatrudnienia obywateli polskich w
instytucjach i organach Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 2 pkt 6b.”;

<Art. 13a.
1. Dział klimat obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w
zakresie:
1) udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii
Europejskiej,

w

szczególności

w

negocjacjach

dotyczących

polityki

międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;
2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie
zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w
szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii,
surowców energetycznych i paliw;
3) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobów, z zastrzeżeniem art. 28;
4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony
powierzchni

ziemi,

ochrony

przed

hałasem

i

ochrony

przed

polami

elektromagnetycznymi;
5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu
środowiska;
6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7) gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;
8) wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z
uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej;
9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i
promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym
w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;
10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;
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- 11 11) efektywności energetycznej;
12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie
zadań należących do działu.
2. Minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej
Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem
Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.>

[Art. 28.
1. Dział środowisko obejmuje sprawy:
1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów;
2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny
i innych tworów przyrody;
2a) (uchylony);
3) geologii;
4) gospodarki zasobami naturalnymi;
5) (uchylony);
6) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;
7) leśnictwa;
8) ochrony lasów i gruntów leśnych;
9) łowiectwa;
10)

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o
mikroorganizmach

genetycznie

zmodyfikowanych

oraz

organizmach

genetycznie

zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na
wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie
zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi
przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
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- 12 2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej
Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a także nad
działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe".]

<Art. 28.
1.

Dział

środowisko

obejmuje

sprawy

ochrony

i

kształtowania

środowiska

przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w
zakresie:
1) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem
chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
2) geologii;
3) gospodarki zasobami naturalnymi;
4) leśnictwa;
5) ochrony lasów i gruntów leśnych;
6) łowiectwa;
7) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie
zadań należących do działu;
8) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów
o

mikroorganizmach

genetycznie

zmodyfikowanych

oraz

organizmach

genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem
zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych,
spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku
paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub
czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie
organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.
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- 13 3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad działalnością
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym
Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem
Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.>

Art. 32.
1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:
1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami
międzynarodowymi;
[2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym
także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1
pkt 3;]
<2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym
także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13
ust. 1 pkt 2;>
3) koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych
za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym
wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
5) współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej;
6) kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
<6a) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o
integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej;
6b) inicjowania i koordynowania działań dotyczących zatrudnienia obywateli
polskich w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;>
7) dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską
gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach
innych działów.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 3
koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek
przez:
1) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów
dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz
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- 14 promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także opracowywanie i
przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w zakresie spraw zagranicznych;
2) opiniowanie pod względem zgodności z dokumentem, o którym mowa w pkt 1, i
przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich planów
współpracy zagranicznej ministrów;
3) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach
międzynarodowych.
3. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 20 grudnia każdego roku, przyjmuje dokument, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie minister właściwy do spraw
zagranicznych przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informację o zadaniach
polskiej polityki zagranicznej.
[4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością
placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9), a także
koordynuje działania związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa.]
<4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością
placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9),
a także koordynuje działania związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa, z
zastrzeżeniem ust. 5.>
<5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:
1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie,
2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące
w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej
– uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie spraw
zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w
szczególności udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i
organów

Unii

Europejskiej,

a

także

reprezentacji

Rzeczypospolitej Polskiej.>
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- 15 U S T A W A z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1473)
Art. 5.
1. Cmentarze powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod względem
sanitarnym.
2. Na każdym cmentarzu powinien być dom przedpogrzebowy lub kostnica, które służą:
1) do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania;
2) do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz
policyjnych;
3) do wykonywania innych czynności związanych z chowaniem zwłok.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz> ministrem
właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje
się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w
szczególności powinno określać:
1) szerokość pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności
terenów mieszkaniowych;
2) odległość cmentarza od źródeł ujęcia wody;
3) wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze.

Art. 20.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
<, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do
spraw klimatu> oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca
grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych:
1) warunki, jakie musi spełniać usytuowanie terenu cmentarza;
2) sposób ustalania powierzchni cmentarza;
3) rodzaj

powierzchni

grzebalnych

i

wymagania,

jakim

musi

odpowiadać

zagospodarowanie;
4) wymagania, jakim muszą odpowiadać inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
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- 16 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia ewidencji grobów, a w szczególności prowadzenia ksiąg cmentarnych.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, pojęcie zwłok w
rozumieniu niniejszej ustawy, postępowanie ze zwłokami i szczątkami oraz warunki ich
ekshumacji i przewozu.

USTAWA

z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z

2017 r. poz. 2152)
Art. 3.
[1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do
przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu.]
<1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów
ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu.>
1a. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
działalności przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, w sprawach, do których na
podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi również zakres stosowania przepisów
ustawy do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej
części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do
wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.

Art. 19.
1. Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić, jeżeli:
1) przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze stratą w ciągu kolejnych sześciu
miesięcy;
1a) (uchylony);
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- 17 2) prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną zakazano
przedsiębiorstwu działania we wszystkich dziedzinach objętych dotychczasowym
przedmiotem działania, a przedsiębiorstwo nie podjęło działalności w innej dziedzinie;
3) z wnioskiem takim zwróci się zarząd komisaryczny;
4) ponad połowę aktywów ogółem przedsiębiorstwa łącznie:
a) stanowią udziały, inne tytuły uczestnictwa w spółkach lub obligacje,
b) oddano do używania innym osobom na podstawie umów prawa cywilnego.
[2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek
rady pracowniczej przedsiębiorstwa.]
<2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na
wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile minister właściwy do spraw
aktywów państwowych nie zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie
dwóch tygodni.>

U S T A W A z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 725, 730 i 1309)
Art. 24b.
1. Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami
województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, <ministrem
właściwym do spraw klimatu,> Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz
Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje
zintegrowany

system

informacji

o

nieruchomościach,

będący

systemem

teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności:
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i
budynków;
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i
jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i
budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy
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- 18 rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr
urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów
gospodarki

narodowej,

krajowy

system

ewidencji

producentów,

ewidencji

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie
niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w
formie

dokumentów

elektronicznych

zawiadomień

o

zmianach

danych,

dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla
innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach;
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w
art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w:
księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym
rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych
zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
6) udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym
zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia
lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i
budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych;
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i
budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy
tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do
odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach
publicznych.
3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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odpowiednio.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne
tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając
na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego
nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i
aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach
publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze
wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz
uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów.

USTAWA

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169)

Art. 23.
1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz
określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach.
1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym.
1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych:
a) na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych
obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia
te wymagają pozwolenia na budowę,
b) w wyłącznej strefie ekonomicznej;
2) właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub
morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów:
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b) nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie
wymagają pozwolenia na budowę.
1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych
lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,
jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu
morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie
tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej.
2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od
dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak
zastrzeżeń.
2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć
niewymagających pozwolenia na budowę.
3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie
spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla:
1) środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki
złożami kopalin;
2) interesu gospodarki narodowej;
3) obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
5) bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego;
6) bezpieczeństwa lotów statków powietrznych;
7) podwodnego dziedzictwa archeologicznego;
8) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów
mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi;
9) realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały
określone.
4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych
wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o
których mowa w ust. 5.
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lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne
parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z
przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia
lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35
lat.
6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot,
któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części
przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem organ, który wydał
pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia.
6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8
lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał
pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich
czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę,
termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania
pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni
termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu
stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie.
6c. Jeżeli w ciągu:
1) 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie
zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo
2) 5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzystywanie sztucznej
wyspy, konstrukcji i urządzeń
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji
stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie
sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w
pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2.
6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego
wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji,
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tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych
szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności.
6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie
zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa
w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu
morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac.
6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były
wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w
ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat.
Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu
udzielono pozwolenia, złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu
określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Przepisów art. 27c-27p nie stosuje się. ;
7. (uchylony).
8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie
opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu
przyjęcia planu.
Art. 26.
1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych
i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki
ich utrzymywania na tych obszarach.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie
dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z
ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do
spraw: energii, gospodarki, <klimatu,> kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony
Narodowej.
3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku
lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu
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zgodnie z właściwością miejscową tego organu.
4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się
odpowiednio.
5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o
wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat.
6. Jeżeli w okresie:
1) 10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo
2) 15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z
warunkami określonymi w tym pozwoleniu
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla
całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub
rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie
nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje
się odpowiednio.
8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami
określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie,
może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia
następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia,
złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy
art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 27.
1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest
dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do
spraw: energii, gospodarki, <klimatu,> kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
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Narodowej.
1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 2a,
3-5, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może cofnąć zgodę w razie niespełniania
uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurociągów.

Art. 28.
Badania naukowe na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym mogą
być prowadzone przez obce państwa oraz obce osoby prawne i fizyczne, a także przez
właściwe organizacje międzynarodowe, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do
spraw gospodarki morskiej, wydanego po uzgodnieniu z <ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska, z zastrzeżeniem art.
32a.
Art. 29.
1. Badania naukowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej mogą być prowadzone przez
państwa, osoby i organizacje, o których mowa w art. 28, po uzyskaniu pozwolenia
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Wniosek o wydanie pozwolenia,
zawierający informacje o zamierzonych badaniach i ich program, powinien być
przedstawiony nie później niż na trzy miesiące przed przewidywaną datą rozpoczęcia
badań.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po uzgodnieniu z <ministrem
właściwym do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska,
odmawia wydania pozwolenia lub je cofa, jeżeli badania naukowe zagrażają
zanieczyszczeniem środowiska. W tym samym trybie minister właściwy do spraw
gospodarki morskiej może odmówić wydania pozwolenia na prowadzenie takich badań,
jeżeli badania te:
1) dotyczą bezpośrednio zasobów naturalnych strefy;
2) wymagają drążenia dna, użycia środków wybuchowych lub wprowadzenia do
środowiska morskiego substancji szkodliwych;
3) wymagają budowy lub użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.

Art. 37b.
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podejście ekosystemowe oraz mając na względzie:
1) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i
odporności na zmiany klimatu;
2) obronność i bezpieczeństwo państwa;
3) koordynację działań odpowiednich podmiotów i sposobów wykorzystania morza.
1a. Podejście ekosystemowe, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w zarządzaniu
działalnością człowieka spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) wpływ na ekosystem planowanej działalności człowieka będzie utrzymywany na
poziomie umożliwiającym osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego
środowiska;
2) zostanie zachowana zarówno zdolność do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu,
jak i odporność na zmiany środowiskowe, powstałe w wyniku działalności człowieka;
3) zostanie umożliwione jednoczesne, trwałe i zrównoważone użytkowanie zasobów i
usług ekosystemowych przez obecne i przyszłe pokolenia.
2. Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza się prognozę oddziaływania na
środowisko.
3. Koszty

sporządzenia

planu

zagospodarowania

przestrzennego

morskich

wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko obciążają budżet państwa albo inwestora
realizującego inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są bezpośrednią konsekwencją
realizacji tej inwestycji.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w
porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw klimatu> ministrem właściwym do
spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, wymagany zakres planów zawarty w części tekstowej oraz części
graficznej sporządzanej w formie cyfrowego opracowania kartograficznego tworzonego
na podstawie baz danych, określając w szczególności materiały planistyczne, rodzaj
opracowań kartograficznych, skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia,
nazewnictwo, standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych, mając na
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Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego oraz organy Unii Europejskiej w
zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich.

Art. 37e.
1. Przystępując do sporządzenia projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu
morskiego, kolejno:
1) podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej,
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora, informacje o:
a) przystąpieniu do sporządzania projektu planu,
b) możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu planu określając formę,
miejsce i termin składania tych uwag i wniosków, nie krótszy niż 60 dni od dnia
podania informacji do publicznej wiadomości;
2) zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu instytucje i
organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;
3) rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 lit. b, rozstrzyga o sposobie ich
uwzględnienia w projekcie planu i sporządza wykaz uwag i wniosków złożonych do
projektu planu, w którym umieszcza uwagi i wnioski, wraz ze złożonym opisem
przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3, a także ogólne uzasadnienie
dotyczące sposobu uwzględnienia wniosków do projektu planu;
4) wykłada wykaz, o którym mowa w pkt 3, do publicznego wglądu i udostępnia w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego
dyrektora, do dnia zakończenia wyłożenia projektu planu, o którym mowa w pkt 10,
oraz podaje informacje o tym do publicznej wiadomości, wskazując miejsce jego
wyłożenia;
5) występuje do właściwych organów o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, o którym mowa
w art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
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w

szczególności

alternatywne

rozmieszczenie wybranych przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem ich rozmieszczenia, i
prognozę oddziaływania na środowisko dla tego projektu;
7) występuje o opinie o projekcie planu do:
a) wojewódzkiego konserwatora zabytków - właściwego w zakresie obszarów objętych
ochroną konserwatorską oraz obszarów proponowanych do objęcia taką ochroną,
b)

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - w zakresie:

– wpływu na obszary szczególnego zagrożenia powodzią z wyłączeniem pasa
technicznego,
– dostosowania ustaleń projektu planu do wymagań wynikających z warunków
korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków
korzystania z wód zlewni,
– zgodności z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
c) ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref
ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
d) właściwego organu nadzoru górniczego - w zakresie terenów górniczych i ich
zagospodarowania,
e) organów właściwych w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, załączając prognozę oddziaływania na
środowisko,
f)

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - w zakresie zgodności z programem ochrony wód morskich
oraz w zakresie celów środowiskowych dla wód morskich, ustanowionych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

8) uzgadnia projekt planu z:
a) wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu - w zakresie wpływu jego ustaleń na
zagospodarowanie pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i
przystani oraz zagospodarowanie przestrzenne gminy,
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mogących mieć wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody, na ochronę przyrody
parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu oraz w zakresie ustaleń
projektu planu, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
c) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: gospodarki,
<klimatu,> energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych,
turystyki, łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie
ich właściwości,
d) marszałkiem województwa - w zakresie terenów rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ustalonego w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa,
e) dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń projektu planów, mogących mieć
wpływ na ochronę przyrody parku narodowego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
f) podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej - w zakresie ustaleń projektu planu mogących mieć wpływ na
rozwój portów;
9) podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w pkt 1, w terminie nie
krótszym niż 14 dni przed dniem wyłożenia projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, informacje o terminie i miejscu
wyłożenia tych dokumentów oraz o możliwości składania w tym terminie uwag i
wniosków do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko dla tego
projektu oraz gromadzi te uwagi i wnioski;
10) wykłada projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres nie
krótszy niż 6 tygodni, a także udostępnia go wraz z prognozą w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora oraz
organizuje w trzecim tygodniu wyłożenia tego projektu dyskusję publiczną nad
przyjętymi w nim rozwiązaniami;
11) rozpatruje złożone uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 9, oraz opinie, o których
mowa w pkt 7, wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z prognozy
oddziaływania na środowisko oraz uwzględnionych opinii i dokonanych uzgodnień, o
których mowa w pkt 7 i 8;
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sporządza wykaz nieuwzględnionych uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich
nieuwzględnienia;
13) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w
celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w
długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii
rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju;
13a)

przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu
stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz
programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
14) informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia
możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek
realizacji zamierzeń związanych z ustaleniami planu, o możliwości transgranicznego
oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu i przekazuje mu projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
15) uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko, zgodnie z przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
16) może ponownie wystąpić o opinie i uzgodnienia, o których mowa w pkt 7, 8 i 13, w
zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzonego postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
17) przedkłada projekt planu wraz z wykazem, o którym mowa w pkt 12, oraz projektem
podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a
ust. 1.
2. Jeżeli po przedstawieniu projektu planu do przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1 dokonane
zostaną zmiany w projekcie planu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków, może przekazać projekt planu do właściwego
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w ust. 1, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych
czynności jest wyłącznie część projektu planu objęta zmianami.

U S T A W A z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1355, 1501 i 1680)

uwaga:
użyte w art. 3a, w art. 4 w ust. 3, 4, 4d, 4g i 7, w art. 4a w ust. 1 w pkt 9, w art.
5 w ust. 9, w art. 8e w ust. 3, w art. 9b w ust. 5, w art. 10b w ust. 5, w art. 18 w
ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23 w ust. 20, w art. 25c w ust. 2,
w art. 27 oraz w art. 31 w ust. 4, w różnym przypadku, wyrazy [minister
właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 3a.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej
nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 4.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony
Środowiska.
2. (uchylony).
3. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
4. Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje minister właściwy do spraw
środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Minister właściwy do spraw
środowiska odwołuje Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
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1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
4b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ogłasza
się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
4c. Termin, o którym mowa w ust. 4b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
4d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przeprowadza zespół,
powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W
toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
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dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
4f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 4e, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
4g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
4h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
4i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
4j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
4k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, powołuje
Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
4l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, stosuje się
odpowiednio ust. 4a-4j.
5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania przy pomocy Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
6. W skład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mogą wchodzić: departamenty,
wydziały, zespoły terenowe, samodzielne stanowiska oraz laboratoria.
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rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
środowiska.
Art. 4a.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierując działalnością Inspekcji Ochrony
Środowiska:
1) ustala ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wydaje zalecenia
i wytyczne, określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań, o których
mowa w art. 2 ust. 1, oraz kontroluje stan ich realizacji;
2) ustala szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w
zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady
współdziałania z innymi organami administracji publicznej;
3) może wydawać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska polecenia dotyczące
podjęcia określonych czynności i żądać będących w ich posiadaniu informacji o stanie
środowiska i jego ochronie oraz o zakresie i wynikach ich działania;
4) organizuje i koordynuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska o zasięgu
lub znaczeniu ponadwojewódzkim;
4a)

może wydawać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska polecenia
przeprowadzenia w określonym czasie kontroli;

5)

opracowuje i realizuje wieloletnie strategiczne oraz wykonawcze programy
państwowego monitoringu środowiska;

6) dokonuje analiz i ocen:
a) przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1,
b) stanu środowiska;
7) prowadzi system informatyczny, o którym mowa w art. 28h ust. 1, i nadzoruje jego
funkcjonowanie;
8) organizuje szkolenia pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie
wykonywania zadań określonych w ustawie i w przepisach odrębnych;
9) sporządza roczne sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska i
przedkłada je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie
do 31 maja roku następnego.
1a. Wykonywanie zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie:
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laboratoryjnej,
2) prowadzenia działań edukacyjnych dla innych organów i podmiotów korzystających
ze środowiska z zakresu korzystania ze środowiska,
3) wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
- należy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w art. 2 ust. 1
współpracuje z:
1) organami państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) właściwymi organami innych państw na podstawie zawartych umów i porozumień;
3) organizacjami międzynarodowymi.
<3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie spraw
objętych odpowiednio działami administracji rządowej – klimat oraz środowisko, w
celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw środowiska
prowadzą kontrolę wspólną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli
przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej –
środowisko.>
Art. 5.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony
Środowiska na obszarze województwa.
2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
3. Stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska może zajmować osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5)

posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zadaniami z
zakresu ochrony środowiska;
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wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując działalnością Inspekcji Ochrony
Środowiska na obszarze województwa:
1)

wykonuje jej zadania, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i
2a, zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi oraz
poleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

2) ustala, w porozumieniu z wojewodą, kierunki działania oraz roczne plany pracy
Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie, których elementem są roczne plany
działalności kontrolnej;
3) (uchylony);
4) dokonuje na obszarze województwa analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których
mowa w art. 2 ust. 1;
5) przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje o realizacji
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa za dany rok w
terminie do 15 lutego roku następnego oraz na żądanie, w każdym czasie.
5. Wojewódzki

inspektor

ochrony

środowiska

wykonuje

zadania

przy

pomocy

wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.
6. Zastępców wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w liczbie do dwóch, powołuje i
odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
7. Stanowisko zastępcy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska może zajmować
osoba, która spełnia warunki określone w ust. 3.
8. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może tworzyć
delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kierownik delegatury może,
z upoważnienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, prowadzić sprawy i
wydawać na terenie swojego działania decyzje administracyjne.
9. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, zasady i sposób organizacji
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur, mając na względzie
zapewnienie ich sprawnego i jednolitego działania.
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1. Inspektorem Inspekcji Ochrony Środowiska może być pracownik Inspekcji Ochrony
Środowiska, który:
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada wyższe wykształcenie;
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora Inspekcji
Ochrony Środowiska;
7) odbył półroczny kurs przygotowujący do wykonywania pracy na stanowisku
inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska i zdał egzamin końcowy.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zwalnia z obowiązku odbywania kursu oraz
egzaminu końcowego, o których mowa w ust. 1 pkt 7, pracownika Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, posiadającego
wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków
służbowych.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
przeprowadzenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, oraz warunki zdania egzaminu
końcowego, kierując się potrzebą należytego przygotowania inspektorów Inspekcji
Ochrony Środowiska do wykonywania kontroli.

Art. 9b.
1. Kontrolę wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i
uprawnienia inspektora do jej wykonania.
2. Kontrolę przedsiębiorcy, z wyłączeniem kontroli interwencyjnej, wykonuje się po okazaniu
dodatkowo upoważnienia do jej wykonania.
3. Legitymację inspektorowi wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska albo
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
4. Inspektor jest obowiązany do zwrotu legitymacji z dniem ustania stosunku pracy.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 37 5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, mając na względzie możliwość
identyfikacji inspektora i jego stanowiska służbowego.

Art. 10b.
1. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko
środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo
wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń, albo wykroczeń, o których
mowa w:
1) art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4 i 5, art. 478 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne,
2) art. 65 pkt 1-3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych,
3) art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi,
4) art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018
r. poz. 1932),
5) art. 330-334, art. 335a-336, art. 337a-355 i art. 358-360 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska,
6) art. 171-177 i art. 180-192 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
7) art. 52 i art. 60 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach,
8) art. 41 pkt 2-6, 9 i 10 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z
2018 r. poz. 1259),
9) art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
10) art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów,
11) art. 44-49, art. 51, art. 52a i art. 52b ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
12) art. 95-97 oraz art. 134 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,
13) art. 45-47 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
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dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
15) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688)
- Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub
upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności, o
których mowa w ust. 2.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub
upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności
polegające na:
1) obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik
satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku
towarzyszącego tym zdarzeniom;
2) gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
3) żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób w zakresie
niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie
karnym;
4) ustalaniu tożsamości osób oraz żądaniu okazania dokumentów niezbędnych do
wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzeniu wniosku o ukaranie;
5) nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie
przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
6) dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc;
7) zatrzymywaniu lub przeszukiwaniu pojazdów przewożących towary oraz kontroli
dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia
odpadów;
8) udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków
oddziaływania wychowawczego.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji, o
której mowa w art. 9b ust. 1.
4. Inspektorzy są uprawnieni do uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
informacji o osobach, rzeczach i zdarzeniach, w tym uzyskiwania informacji oraz
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zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest
minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska lub
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Art. 18.
1. Koszty analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których
stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne
lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszania tych wymagań.
1a. Koszty oszacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, ponosi prowadzący instalację albo operator statku powietrznego.
2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 1a, ustala, w drodze decyzji, organ Inspekcji
Ochrony Środowiska stwierdzający naruszenie wymagań ochrony środowiska albo
dokonujący oszacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, kierując się potrzebą zapewnienia proporcjonalności
kosztów, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób ustalania kosztów
ponoszonych w związku z prowadzeniem:
1) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska;
2) (uchylony);
3) szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w
ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.
Art. 23.
1. Tworzy się państwowy monitoring środowiska.
2. Państwowy monitoring środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie
środowiska.
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środowiska w Polsce.
4. Państwowy monitoring środowiska obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw,
zobowiązań

międzynarodowych

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

innych

potrzeb

wynikających z polityki ekologicznej państwa.
5. W ramach państwowego monitoringu środowiska są gromadzone dane i informacje
dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest
obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Państwowy monitoring środowiska wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska
poprzez systematyczne informowanie społeczeństwa i organów administracji publicznej
o:
1) stanie elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska
określonych przepisami prawa i poziomów, o których mowa w art. 3 pkt 28 lit. b i c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz obszarach
występowania przekroczeń tych standardów i poziomów;
2) występujących zmianach stanu elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w
tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem
elementów przyrodniczych.
11. W państwowym monitoringu środowiska są gromadzone, uzyskane na podstawie badań
monitoringowych, dane i informacje o stanie elementów przyrodniczych w zakresie:
1)

(2)

powietrza oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystemy;

2) wód podziemnych i wód powierzchniowych wraz z osadami dennymi, wód
przejściowych, a także wód morza terytorialnego, wód wyłącznej strefy ekonomicznej
Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, w tym dna i skały macierzystej
znajdujących się na obszarze tych wód;
3) gleby i ziemi;
4) klimatu akustycznego;
5) promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych;
6) elementów różnorodności biologicznej, w tym lasów, siedlisk przyrodniczych i gatunków.
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1) badań monitoringowych prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2) pomiarów emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, a także ewidencji, do
których prowadzenia z mocy przepisów prawa lub na mocy decyzji obowiązane są
podmioty korzystające ze środowiska;
3) badań monitoringowych innych niż wymienione w pkt 1 oraz danych i informacji innych
niż wymienione w pkt 2, uzyskanych odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów
niebędących organami administracji publicznej;
4) danych i informacji uzyskanych od organów administracji publicznej w związku z
prowadzoną przez nie działalnością;
5) danych i informacji uzyskanych od innych podmiotów.
13. Badanie monitoringowe obejmuje czynności polegające na pobieraniu próbek,
wykonywaniu pomiarów, w tym analiz i obserwacji, mające na celu ocenę i prognozę
stanu poszczególnych elementów przyrodniczych, o których mowa w ust. 11.
14. Badania monitoringowe prowadzi się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone metody
zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
15. Badania monitoringowe prowadzi się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją
danych przestrzennych.
16. Podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane z mocy przepisów prawa lub na mocy
decyzji do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji,
gromadzą i przetwarzają dane i informacje z zachowaniem zasad określonych w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska i nieodpłatnie udostępniają dane i
informacje na potrzeby państwowego monitoringu środowiska.
17. Organy administracji publicznej prowadzące rejestry i wykazy zawierające dane i
informacje o stanie i ochronie elementów przyrodniczych, o których mowa w ust. 11, oraz
wykonujące badania monitoringowe są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania tych
danych i informacji na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby
państwowego monitoringu środowiska.
18. Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określony w wieloletnich
strategicznych programach państwowego monitoringu środowiska i wykonawczych
programach państwowego monitoringu środowiska.
18a. (3)

Wieloletnie

strategiczne

programy

państwowego

monitoringu

środowiska

uwzględniają badanie negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystemy w
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środowiska, w lokalizacjach reprezentatywnych dla siedlisk słodkowodnych, naturalnych i
półnaturalnych oraz rodzajów ekosystemu leśnego, przyjmując podejście racjonalne pod
względem kosztów i oparte na ocenie ryzyka.
19. Programy, o których mowa w ust. 18, opracowuje Główny Inspektor Ochrony
Środowiska.
20. Wieloletnie strategiczne programy państwowego monitoringu środowiska podlegają
zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 25c.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej i
Europejskiej Agencji Środowiska, co 4 lata, w terminie do dnia 1 lipca danego roku:
1) informacje o lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych, o których mowa w art. 23
ust. 18a, i wskaźniki używane do badania wpływu zanieczyszczenia powietrza na
ekosystemy;
2) dane uzyskane w wyniku badań monitoringowych, o których mowa w art. 23 ust. 18a.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska do akceptacji informacje, wskaźniki oraz dane, o których mowa w ust. 1, w
terminie 14 dni przed upływem terminu ich przekazania Komisji Europejskiej i
Europejskiej Agencji Środowiska.
Art. 27.
Minister właściwy do spraw środowiska może, dla celów kontroli i badań stanu środowiska,
określić, w drodze rozporządzenia, warunki i metody prowadzenia pomiarów wielkości
emisji oraz stężeń i poziomów substancji lub energii w środowisku, uwzględniając
zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz postęp w zakresie technik
pomiarowych.
Art. 28h.
1. Tworzy się system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet", zwany
dalej "Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i
udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz
badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań, o których mowa
w art. 2 ust. 1.
2. Ekoinfonet obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane przez:
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2) wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1) organizuje szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi Ekoinfonetu;
2) zapewnia sprzęt informatyczny i oprogramowanie do obsługi Ekoinfonetu.
4. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska> określi, w drodze
rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym
mowa w ust. 1, kierując się koniecznością uzyskania danych niezbędnych do oceny
przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, a
także sporządzania sprawozdań w tym zakresie.

Art. 31.
1. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują kontroli co najmniej raz na 3 lata w
zakładach o zwiększonym ryzyku, a co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku.
1a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w ust. 1, jeżeli z uzgodnionego pomiędzy komendantem wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej a wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska wykazu, o
którym mowa w art. 269a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, wynika, że kontrola ta została zaplanowana przez właściwy organ
Państwowej Straży Pożarnej.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr poważnych awarii.
3. Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii obowiązane są do
informowania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o poważnych awariach, które
miały miejsce w kraju, oraz o ich ewentualnych skutkach transgranicznych.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria
charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust.
3, oraz terminy tego zgłoszenia i zakres zawartych w nim informacji, kierując się
rodzajem i wielkością zakładu lub środka transportu, rodzajem, kategorią i ilością
substancji niebezpiecznej, która przedostała się do środowiska, rodzajem i zakresem
szkody w środowisku oraz tym, aby nadsyłane informacje umożliwiały analizę przyczyn
poważnych awarii oraz poszukiwanie najlepszych środków zapobiegawczych, jak również
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prowadzenia akcji ratowniczej.

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)
Art. 26h.
1. Podatnik

będący

właścicielem

lub

współwłaścicielem

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z
art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały
budowlane,

urządzenia

i

usługi,

związane

z

realizacją

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich
realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach,
których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku
od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę
wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie
został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w
związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.
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odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych
wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany
doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w
którym otrzymał ten zwrot.
9. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o
którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok
podatkowy, w którym upłynął ten termin.
10. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw
środowiska] <ministrem właściwym do spraw klimatu>, ministrem właściwym do
spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w
drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług
związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1,
mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć
termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa

U S T A W A

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378 oraz z 2019 r. poz. 1572)

Art. 7a.
W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym
przedstawicielu:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2) ministra właściwego do spraw gospodarki,
3) (uchylony),
4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
5) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
6) ministra właściwego do spraw zagranicznych<,>
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- w randze sekretarza albo podsekretarza stanu oraz
7) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

U S T A W A z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 482 i 2020)

Art. 7.
[1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której Skarb
Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 5 osób, w tym:
1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa;
2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział
w kapitale zakładowym tej spółki jest największy.]
<1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której
Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 6 osób, w
tym:
1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako
przedstawicieli Skarbu Państwa;
2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których
udział w kapitale zakładowym tej spółki jest największy.>
1a. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której samorząd
województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 5 osób, w tym:
1) dwóch przedstawicieli samorządu województwa;
2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;
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samorządu województwa, których udział w kapitale zakładowym tej spółki jest
największy.
1b. (uchylony).
2. Do składu rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1 i 1a, nie może być powołana osoba,
która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy
prowadzącego

działalność

gospodarczą

na

terenie

strefy

lub

przedsiębiorcy

korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu,
o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, lub
pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1036, z późn. zm.).

U S T A W A z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2000 oraz z 2019 r. poz. 2303)

Art. 10.
1. Kapitan statku, z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku sportowego uprawnionego do
przewozu nie więcej niż 12 osób, przed zawinięciem do portu znajdującego się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do informowania portu o odpadach
znajdujących się na statku.
2. Kapitan statku o polskiej przynależności, z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku
sportowego uprawnionego do przewozu nie więcej niż 12 osób, przed zawinięciem do
portów państw stron Konwencji Helsińskiej 1992 i portów państw członkowskich Unii
Europejskiej jest obowiązany do informowania portu o odpadach znajdujących się na
statku.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej <w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania
informacji portom oraz zainteresowanym podmiotom o odpadach znajdujących się na
statku, zakres wymaganych informacji, wzory obowiązujących formularzy, biorąc pod
uwagę przepisy art. 5, 7 i 12 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach
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r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508).
4. Statek podczas postoju w porcie, przystani morskiej lub stoczni na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 5 i 8, zdać do portowych
urządzeń odbiorczych wszystkie odpady i pozostałości ładunkowe, których zrzut do
morza nie jest dozwolony na Morzu Bałtyckim.
5. Z zastrzeżeniem ust. 5a, z obowiązku zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych do
portowych urządzeń odbiorczych przed opuszczeniem portu są zwolnione statki, o ile
spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) kapitan statku przed zawinięciem do portu poinformował port o odpadach znajdujących
się na statku, zgodnie z przepisami określonymi w ust. 3;
2) z informacji, o której mowa w pkt 1, wynika, że statek ma pojemność zbiorników
wystarczającą do składowania odpadów znajdujących się na statku i odpadów, które
zostaną wytworzone do czasu zawinięcia statku do następnego portu.
5a. W przypadku gdy nie ma odpowiednich urządzeń do odbioru odpadów ze statków w
następnym porcie zawinięcia statku lub gdy port ten nie jest znany, co stwarza ryzyko
zrzutu odpadów do morza, statek jest obowiązany zdać odpady do portowych urządzeń
odbiorczych przed opuszczeniem portu.
6. (22) Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą uzależnić przyjęcie odpadów ze statków
od wyniku przeprowadzonej przez nie kontroli.
7. Organizację i system opłat za odbiór odpadów ze statków oraz pozostałości ładunkowych
określają przepisy ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
8. (23) Dyrektor właściwego urzędu morskiego może udzielić, w drodze decyzji, zwolnienia od
obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed
opuszczeniem portu statkowi uprawiającemu żeglugę na linii regularnej:
1) między portem polskim a portem innego państwa położonym w obszarze Morza
Bałtyckiego lub Morza Północnego;
2) między portami polskimi;
3) opuszczającemu port i powracającemu do niego bez zawijania do innego portu.
8a. Na pisemny wniosek armatora, statkom zwolnionym, na podstawie ust. 8, od
każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem
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informowania portu o odpadach znajdujących się na statku, o którym mowa w ust. 1.
8b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8a, jest ważne w okresie trwania zwolnienia od
obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed
opuszczeniem portu, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat.
8c. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, który na wniosek armatora wydał decyzję, o
której mowa w ust. 8, wydaje zaświadczenie według wzoru określonego rozporządzeniem,
o którym mowa w ust. 9.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze względy ochrony
środowiska morskiego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania zwolnień z
obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych w porcie,
wzór wniosku w tej sprawie oraz wzór zaświadczenia o zwolnieniu statku z tego
obowiązku.
10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej, do
dnia 31 marca każdego roku, zbiorcze zestawienie udzielonych zwolnień, o których mowa
w ust. 8, na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów urzędów morskich do dnia
31 grudnia poprzedniego roku.
11. Jeżeli statek opuści port, nie dopełniając obowiązku zdania odpadów i pozostałości
ładunkowych do portowych urządzeń odbiorczych, dyrektor urzędu morskiego właściwy
dla portu, który opuścił statek, niezwłocznie informuje o niedopełnieniu tego obowiązku
właściwe władze w następnym porcie, do którego ma zawinąć statek.

Art. 13f.
1. Dostawca jest obowiązany do dostarczenia na statek paliwa spełniającego wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4.
2. Szczegółowe obowiązki dostawcy oraz kapitana statku, w zakresie dostaw paliwa na statek,
określa Konwencja MARPOL.
2a. W przypadku gdy kapitan statku o polskiej przynależności znajdującego się poza polskimi
obszarami morskimi nie może nabyć paliwa żeglugowego o zawartości siarki
dopuszczalnej na danym obszarze morskim, powiadamia o tym dyrektora urzędu
morskiego właściwego dla portu macierzystego statku oraz właściwe władze portu
przeznaczenia.
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może nabyć paliwa żeglugowego o zawartości siarki dopuszczalnej na tych obszarach
morskich, powiadamia o tym dyrektora urzędu morskiego właściwego dla obszaru, w
którym znajduje się statek, administrację państwa przynależności statku, oraz właściwe
władze portu przeznaczenia.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z <ministrem
właściwym do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw energii określi, w
drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w
tym sposób jej oznaczania, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie
ograniczenia zawartości siarki w paliwach.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z <ministrem
właściwym do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw energii może
określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kryteria jakościowe dla paliw żeglugowych
dostarczanych

na

statek,

mając

na

względzie

ochronę

środowiska

przed

zanieczyszczeniami ze statków.
5. (26) Jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji obowiązane są
stosować paliwa żeglugowe spełniające wymagania, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3, lub zatwierdzone metody redukcji emisji dwutlenku siarki,
o ile nie zagraża to obronności lub bezpieczeństwu państwa.
6. (27) Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w
zakresie swojego działania, w porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw klimatu
oraz> ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, mogą określić, w drodze
rozporządzenia, warunki, w jakich jednostki pływające, o których mowa w ust. 5, mogą
nie stosować paliw żeglugowych spełniających wymagania, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie ust. 3, lub zatwierdzonych metod redukcji emisji dwutlenku
siarki, mając na względzie charakter zadań wykonywanych przez te jednostki oraz
konieczność zapewnienia należytej ochrony środowiska morskiego.

Art. 18.
1. Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 2 i 3, wydaje dyrektor urzędu
morskiego statkom:
1) ładowanym na terytorium Polski;
2) o polskiej przynależności.
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właściwym do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, niezbędne dane oraz tryb wydawania
zezwoleń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów Konwencji Helsińskiej
1992 oraz Konwencji o zatapianiu.
3. Dyrektor urzędu morskiego może uzależnić wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1,
od przedłożenia przez wnioskodawcę zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych
przepisów lub innych dodatkowych dokumentów albo wyników ekspertyz.
4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności:
1) rodzaj zezwolenia;
2) numer zezwolenia według kolejności jego wydania w danym roku;
3) okres ważności zezwolenia;
4) rodzaj usuwanej do morza lub zatapianej w nim substancji oraz jej ilość;
5) współrzędne geograficzne miejsca usunięcia do morza urobku bądź zatopienia w nim
odpadów lub innych substancji;
6) rodzaj wymaganego opakowania zatapianych w morzu odpadów lub innych substancji;
7) sposób zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji;
8) sposób powiadamiania o zamierzonych terminach usunięcia do morza urobku z
pogłębiania dna oraz zatapiania w morzu odpadów lub innych substancji oraz o fakcie
zakończenia tych operacji.

U S T A W A

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach

pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181)

uwaga:
użyte w art. 4b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 36 w ust. 1a i 5, w art. 37 w
ust. 1b i w art. 38 w ust. 2b, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy
do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami <minister właściwy do spraw aktywów państwowych>
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1. Nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych zbycie akcji na rzecz:
1) jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1302, 1309, 1571 i 1655);
2) spółek, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby
prawne.
2. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa
państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, której akcje zostały zbyte
zgodnie z ust. 1, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji. Przepisy art. 3638 oraz art. 38b i art. 38c stosuje się odpowiednio, przy czym przewidziane w tych
przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników
wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez
uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio przepis
art. 38 ust. 2.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego na
rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego.
Art. 36.
1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.
1a. Akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister
właściwy do spraw gospodarki.
2. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez
uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych
pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy
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ogólnych.
3. W przypadku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,
które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców uregulowane zobowiązania
wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym
mowa w ust. 2, kwotę osiemnastu średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu
czterech średnich wynagrodzeń.
4. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy
zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie
państwowym, jego poprzedniku i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego
przedsiębiorstwa państwowego.
4a. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników następuje w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 180 Kodeksu spółek handlowych nie
stosuje się.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji
przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników, mając na względzie potrzebę zapewnienia informowania uprawnionych
pracowników o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków w zakresie nieodpłatnego nabywania akcji.

Art. 37.
1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych
przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3
oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio.
1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej
liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.
1b. Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa zbywa
minister właściwy do spraw gospodarki.
2. (uchylony).
3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.
4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.
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wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art.
2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.
6. (uchylony).
Art. 38.
1. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji
nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą
pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym
terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia
przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 24
miesięcy od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zbycie akcji Skarbu Państwa na zasadach
ogólnych nastąpiło w okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do nieodpłatnego nabycia
akcji powstaje po 3 miesiącach od upływu terminu na złożenie oświadczenia o zamiarze
nabycia akcji.
2a. (uchylony).
2b. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w
rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
informacje i dokumenty dotyczące zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub
rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia
przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez
pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od
dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3a. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub
rybaków nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418
Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w ust. 3.
3b. Do akcji pracodawcy nabytych od Skarbu Państwa, wnoszonych do funduszu
emerytalnego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
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ograniczeń wynikających z ust. 3.
4. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie, zawarta przed upływem
terminów określonych w ust. 3, jest nieważna.
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych
pracowników tylko w jednej spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa
oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce.
6. Jeżeli umowa zbycia akcji na zasadach ogólnych przewiduje, że nabywca akcji będący
stroną tej umowy po wykonaniu określonych w niej zobowiązań będzie mógł nabyć
kolejne akcje, a termin ich wykonania przypada po upływie okresów, o których mowa w
ust. 3, akcje nabyte nieodpłatnie mogą być przedmiotem obrotu po trzech i odpowiednio
po sześciu miesiącach od dnia wykonania tych zobowiązań.

U S T A W A z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020)

uwaga:
użyte w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3b w ust. 3, w art. 3c w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4a w ust. 1, w art. 7 w ust. 7, w art. 9d w
ust. 2, w art. 9oa w ust. 6, w art. 9s w ust. 2, 4 i 5 oraz w art. 9ta w pkt 2, w
różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw klimatu>

Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w
zbiornikach bezodpływowych;
2) (uchylony);
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kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych,
biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne;
2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów
spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub
podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać
podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela
lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy
właściciel lokalu - w części:
1) odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób
zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której
mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1;
2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we
wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1
pkt 2;
3) odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2;
4) odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej - w pozostałych przypadkach.
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lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania
obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3) wpływ

mieszaniny

nieczystości

ciekłych

na

mechaniczno-biologiczne

procesy

oczyszczania;
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Art. 3b.
1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:
1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.
2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo
rocznie.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się koniecznością możliwości
zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

Art. 3c.
1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
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komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) poziomy ograniczenia
przekazywanych

do

masy

odpadów

składowania,

komunalnych

które

gmina

ulegających

biodegradacji

obowiązana

osiągnąć

jest

w

poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust.
1;
2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkańca w
1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę
oraz

procentowy

udział

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania.
Art. 4a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
selektywnego zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i
6, kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych poziomów, o których
mowa w art. 3b i art. 3c.
2. Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie
ust. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.
3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie
ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.

Art. 7.
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) (uchylony),
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
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zwierzęcych i ich części
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. (uchylony).
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do
realizacji zadań.
4. (uchylony).
5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o
której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania
zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy
udzielaniu takich zezwoleń.
6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
6a. (uchylony).
6b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję
udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów
wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.

Art. 9d.
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 60 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia

odpowiedniego

usytuowania

i

wyposażenia

bazy

magazynowo-

transportowej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa
w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Art. 9oa.
1. Prowadzący

instalację

komunalną

jest

obowiązany

przekazać

przedsiębiorcy

odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma
zawarte umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub
gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub
przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
2. Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej gminy
zawiera dane o:
1) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych
recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu
innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został
poddany odpad;
2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz
poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi
odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został poddany odpad;
3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, przygotowanych do
ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być podawana jako iloczyn
średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, odpowiednio dla:
1) recyklingu, lub
2) przygotowania do ponownego użycia, lub
3) odzysku
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4. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych poddanych składowaniu może być podawana jako
iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji dla poddanych
składowaniu odpowiednio:
1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, lub
2) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
- oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę.
5. Prowadzący instalację komunalną przekazuje informację o odpadach, które poddał
procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi
metodami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów:
1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dwa razy
w roku: za pierwsze półrocze - w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze - w
terminie do dnia 15 stycznia;
2) gminie raz w roku - w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej
danych.
Art. 9s.
1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie
do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera:
1) nazwę województwa, rodzaj i liczbę gmin lub związków międzygminnych, które przejęły
zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, oraz liczbę mieszkańców województwa;
2) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy
i adresu instalacji, do których zostały przekazane;
3) informacje o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych i podmiotach zbierających odpady komunalne, o których mowa w
art. 9nb ust. 1;
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przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z
terenu województwa odpadów komunalnych;
5) informacje o osiągniętych przez gminy lub związki międzygminne, które przejęły zadania
gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, z terenu województwa poziomach:
a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych,
b) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.
4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw
środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.
5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Art. 9ta.
Terminy do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb
ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich
upływem deklaracja lub sprawozdanie zostało:
1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 i 1495) lub
2)

wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska lub ministra właściwego do spraw środowiska, a nadawca otrzymał urzędowe
poświadczenie odbioru.
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późn. zm.)
Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemu gazowego, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników
systemu gazowego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do
sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci przesyłowych
lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i
skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
korzystania z systemu gazowego i połączeń międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z
użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i pobranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi
przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz
postępowania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
9) sposób załatwiania reklamacji.
3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki

funkcjonowania

systemu

elektroenergetycznego,

biorąc

pod

uwagę:

bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie
użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony
środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych
przepisach.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:
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2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do
sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych,
połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia
ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i
połączeń międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia
z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z
innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego,
zarządzania

przepływami

i

dysponowania

mocą

jednostek

wytwórczych

oraz

postępowania w sytuacjach awaryjnych;
9) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze
paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w
poprzednim roku;
11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne
informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w
poprzednim roku na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i
radioaktywnych odpadów;
12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
13) sposób załatwiania reklamacji;
14) zakres i sposób udostępniania użytkownikom sieci i operatorom innych systemów
elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o:
a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do uzyskania
dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w
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bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych przyłączonych
do

sieci

przesyłowej

oraz

jednostek

wytwórczych

centralnie

dysponowanych

przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach mocy tych jednostek
wytwórczych,
b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. a;
15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawcę o ilości zużytej przez tego
odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób informowania o miejscu, w
którym są dostępne informacje o przykładowym zużyciu energii elektrycznej dla danej
grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w
rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych
efektywnych energetycznie urządzeń.
4a. [Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki] <Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z minister
właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe:
1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej
współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:
a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,
b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4
-

biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji
prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie
budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tych systemów, równoprawne traktowanie odbiorców ciepła,
wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać w szczególności:
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- 66 1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do
sieci urządzeń wytwórczych i instalacji odbiorców;
3) sposób prowadzenia obrotu ciepłem;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji ciepła, prowadzenia ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci;
5) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
6) parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
7) sposób załatwiania reklamacji.
9. Minister właściwy do spraw energii, w odniesieniu do paliw gazowych i energii
elektrycznej, powiadamia Komisję Europejską co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca
danego roku, o wszelkich zmianach w działaniach mających na celu realizację
obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska oraz o
wpływie tych zmian na konkurencję krajową i międzynarodową.

Art. 12a.
1. Prezes Rady Ministrów powołuje Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej. Przepisy art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz
z 2019 r. poz. 271) stosuje się odpowiednio.
2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje
uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz
PERN S.A.
[3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 7 ust.
1 pkt 1 i 3, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na członka
organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw spółek z
udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, art. 32 oraz art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1182, z późn. zm.).]
<3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art.
7 ust. 1, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na członka
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udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz art. 45 ust. 1 ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. ……).>

Art. 13.
Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony
środowiska <, w tym klimatu>.
Art. 52.
1. Producenci i importerzy urządzeń, w tym urządzeń wykorzystujących energię z
odnawialnych źródeł energii, określają w dokumentacji technicznej wielkość zużycia
paliw i energii, odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w
typowych warunkach użytkowania, zwaną dalej "efektywnością energetyczną".
1a. W

przypadku

instalacji

wykorzystujących

do

wytwarzania

energii

biomasę,

dokumentacja, o której mowa w ust. 1, wskazuje czy w przypadku ich zastosowania w
samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 51 ust. 2, zapewni sprawność przemiany energetycznej
wynoszącą co najmniej 85%, a w przypadku zastosowania ich w instalacjach
przemysłowych co najmniej 70%.
2. Producenci i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu:
1) informują na etykiecie i w charakterystyce technicznej o efektywności energetycznej
urządzeń, a w przypadku urządzeń, o których mowa w ust. 1a, o sprawności przemiany
energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w
samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 51 ust. 2, a w przypadku zastosowania ich w instalacjach
przemysłowych co najmniej 70%;
2) umieszczają oznaczenia ekologiczne na pompach ciepła zasilanych elektrycznie lub
gazowo, na absorpcyjnych pompach ciepła oraz na urządzeniach i instalacjach
wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła energię promieniowania
słonecznego;
3) zapewniają w dokumentacji technicznej urządzeń i systemów wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii spełnienie wymagań wynikających z europejskich norm w
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systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacji,
w celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 9e ust. 3 i art. 9o ust. 3.
3. (uchylony).
4. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii> może określić, w drodze
rozporządzenia, wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny
spełniać urządzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność ochrony
interesów odbiorców końcowych.
5. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii> może określić, w drodze
rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, oraz stosowania
etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2 pkt 1
- uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez
powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń.
6. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii> może określić, w drodze
rozporządzenia, wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, o którym mowa w ust.
2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń
poprzez powszechny dostęp do informacji o tych urządzeniach.

USTAWA

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających

azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119)
Art. 4.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem
właściwym do spraw transportu oraz [ministrem właściwym do spraw środowiska]
<ministrem właściwym do spraw klimatu>, określi, w drodze rozporządzenia, sposoby i
warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
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1) obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest;
2) sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających
azbest, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska;
3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających
azbest do miejsca ich składowania z uwzględnieniem zabezpieczeń przed
przenikaniem azbestu do środowiska;
4) wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów
zawierających azbest.
2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy:
1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest,
2) program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest
- uwzględniając środki mające na celu eliminowanie lub ograniczania emisji pyłów
azbestu i ochrony pracowników przed ich działaniem oraz sposoby pakowania i
znakowania materiałów zawierających azbest.

U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990, z późn. zm.)
Art. 66.
1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby
korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie
naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom
określony w przepisach szczegółowych;
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wielkości określone w przepisach szczegółowych;
4) nie powodowało niszczenia drogi;
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne
posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia
drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości
określone w przepisach szczegółowych.
1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i
ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną,
ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i
ciągnika samochodowego do 90 km/h.
1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:
1)

specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanego przez
Służbę Celno-Skarbową, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa i
jednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) zabytkowego;
3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio
określone w ust. 1a;
4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;
5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.
1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia
występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze
rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających
maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.
1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową
montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.
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blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.
1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację
blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.
1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu
potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową
takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być
utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.
3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie
wyposażona.
3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z
zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;
2) (uchylony).
4. Zabrania się:
1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części
lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe
lub innych uczestników ruchu;
1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów,
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie
wpływa na środowisko;
2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających
warunkom określonym w przepisach szczegółowych;
3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie
pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub
czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;
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wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na
gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji
Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową i Służby Ochrony Państwa;

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust.
3a pkt 1;
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a)

pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny
równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1,
art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1,

b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą w tym zakresie.
4a. Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego - w zakresie pkt 1-3, z zastrzeżeniem, że
w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń podczas jazdy i postoju.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw
wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.
5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich
niezbędnego wyposażenia.
6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
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Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży
pożarnej.
8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;
2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko;
3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i części;
4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.
9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz [ministrem właściwym do spraw środowiska] <ministrem właściwym do
spraw klimatu>, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu
drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie
nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi
z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części
wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 80c.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich
ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) Policji;
2) Żandarmerii Wojskowej;
3) Straży Granicznej;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
6) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
7) Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
7a) Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;
8) sądom;
9) prokuraturze;
10) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
11) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
12) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
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prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jest obowiązany;
14) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
15) strażom gminnym (miejskim);
16) Inspekcji Transportu Drogowego;
17) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
18) komornikom sądowym;
19) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
20) wojskowym komendantom uzupełnień;
<20a) ministrowi właściwemu do spraw klimatu;>
21) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
22) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
23) (uchylony);
24) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
25) zakładom ubezpieczeń;
26) stacjom kontroli pojazdów;
27) Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;
28) organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref
płatnego parkowania;
29)

(52)

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka

pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) dyrektorowi centrum usług społecznych lub pracownikowi socjalnemu;
30) organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych;
31) organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
32) organom administracji miar;
33)

(53)

Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami.

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom
określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a.
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właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za
pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
3a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o
którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w
postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić
wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
5. (54) Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na
uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani
pieczęci.
6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na
udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1,
albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim
celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a.
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W skład Krajowej Rady wchodzą:
1) Przewodniczący - minister właściwy do spraw transportu;
2) zastępcy Przewodniczącego:
a) sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych,
b) sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu;
3) sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu;
4) członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród
wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów
właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych,
gospodarki, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, <klimatu,> oświaty i wychowania, środowiska, transportu,
wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego
Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

U S T A W A z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65)
[Art. 58.
1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład
niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze umowy
zawartej w formie aktu notarialnego.
2. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki,
stosuje się odpowiednio przepis art. 52.]

<Art. 58.
1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład
niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych, w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do
spółki, stosuje się odpowiednio procedurę określoną w art. 52.>
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[Art. 19.
Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, po
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej
realizacji zadań przez bank państwowy.]

<Art. 19.
Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do
spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając
na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.>

Art. 44.
[Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na
uwadze konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:]
<Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, po
zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność
ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:>
1) przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa;
2) określa, w jakim zakresie majątek banku państwowego zostanie wniesiony do spółki
akcyjnej na pokrycie kapitału akcyjnego, w jakim zaś nastąpi zbycie tego majątku
tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa.

U S T A W A z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214)

Art. 48.
[Minister właściwy do spraw ochrony środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska> określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania
strzelnic.
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USTAWA

z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego

potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2011 oraz z 2019 r. poz. 2020)

Art. 14.
1. Postępowanie oddłużeniowe wszczyna się na wniosek spółki przemysłowego potencjału
obronnego lub spółki zależnej, złożony wierzycielowi nie później niż w terminie sześciu
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Warunkiem wszczęcia postępowania oddłużeniowego jest przedłożenie pozytywnie
zaopiniowanego programu naprawczego, określającego:
1) sposoby i środki działania, które mają zapewnić spółce przemysłowego potencjału
obronnego osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na działalności operacyjne,
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r.;
2) propozycję restrukturyzacji finansowej spółki przemysłowego potencjału obronnego wraz
z harmonogramem jej realizacji;
3) zadania spółki przemysłowego potencjału obronnego w zakresie ochrony środowiska
wraz z harmonogramem realizacji tych zobowiązań;
4) analizę stanu i perspektyw rozwoju spółki przemysłowego potencjału obronnego na okres
kolejnych trzech lat, licząc od ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sposoby restrukturyzacji, o których
mowa w art. 10 ust. 2.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, spółka przemysłowego potencjału obronnego
dołącza, sporządzone według stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, następujące dokumenty:
1) odpis z rejestru handlowego o wpisie spółki przemysłowego potencjału obronnego do
tego rejestru;
2) bilans z rachunkiem zysków i strat na ostatni dzień roku za ostatni rok obrotowy;
3) spis wierzycieli zawierający: oznaczenie wierzyciela, wysokość wierzytelności, datę ich
powstania, terminy płatności tych wierzytelności oraz zabezpieczenie ich spłat;
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gwarancji oraz hipotek ustanowionych na jej majątku;
5) wykaz niewykonanych tytułów egzekucyjnych wystawionych przeciwko spółce
przemysłowego potencjału obronnego;
6) wykaz dłużników z podaniem wysokości należności i terminów ich płatności oraz
zabezpieczenie ich spłat.
5. Program naprawczy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje minister właściwy do spraw
gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych,
pracy, [środowiska] <klimatu> oraz z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu
opinii:
1) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do zobowiązań wobec
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) Prezesa Krajowego Urzędu Pracy(2)- w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu
Pracy;
3) Prezesa Krajowego Urzędu Pracy(3) - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
4) Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w
odniesieniu do zobowiązań wobec tego Funduszu;
5) Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w odniesieniu
do zobowiązań wobec tego Funduszu.
6. Nieprzedstawienie stanowiska przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 1-5 w terminie 14 dni
od zwrócenia się o opinię przez ministra właściwego do spraw gospodarki oznacza
akceptację programu.
7. Wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po porozumieniu z
ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, [środowiska] <klimatu>
oraz Ministrem Obrony Narodowej, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki programu naprawczego, o którym mowa w
ust. 2.
Art. 15.
1. Postępowanie oddłużeniowe prowadzi się na podstawie umowy zawartej przez spółkę
przemysłowego potencjału obronnego z wierzycielem, sporządzonej zgodnie z ustawą.
Umowa określa sposób restrukturyzacji finansowej.
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potencjału obronnego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2001
r., następujących warunków:
1) nieprzekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez
Radę Dialogu Społecznego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
negocjacyjnym

systemie

kształtowania

przyrostu

przeciętnych

wynagrodzeń

u

przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 2, z późn. zm.)(4);
2) niedokonywania darowizn, chyba że dotyczy to nieodpłatnego przekazania obiektów
majątku nieprodukcyjnego przynoszącego straty lub darowizn z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;
3) nieudzielania poręczeń i gwarancji z wyjątkiem weksli i poręczeń związanych z obrotem
towarowym z zagranicą, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
celnego;
4) realizowania pozytywnie zaopiniowanego programu naprawczego, o którym mowa w art.
14 ust. 2 i 5;
5) regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach, bieżących zobowiązań z tytułu:
podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń
społecznych, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych

oraz

wpłat

na

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, a także z tytułu opłat i kar należnych Narodowemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje się wykonywanie
zawartych wcześniej i niewykonanych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących
zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, a postępowania egzekucyjne zawiesza się
do dnia zakończenia postępowania oddłużeniowego.
4. W okresie prowadzenia postępowania oddłużeniowego nie stosuje się przepisów art. 5
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. poz. 512, z późn. zm.)(5).
5. W przypadku gdy spółka przemysłowego potencjału obronnego przez trzy kolejne miesiące
nie wykona zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, postępowanie
oddłużeniowe umarza się, a objęte umową zobowiązania stają się wymagalne.
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gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów
publicznych i [środowiska] <klimatu>.

U S T A W A z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792)

uwaga:
użyte w art. 35a w ust. 16, 17 i 19, w art. 39p w ust. 1 i 3, w art. 39q, w art. 65a
w ust. 8, w art. 105 w ust. 3, w art. 109 w ust. 2, 3, 3d i 3g, w ust. 3m we
wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 112 w ust. 3, w ust. 3a we
wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 12, w art. 113 w ust. 1 oraz w art. 113a w
ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw klimatu>

Art. 35a.
1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej
działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji
obiektu jądrowego pisemnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko
naturalne

oraz

o

wielkości

i

składzie

izotopowym

uwolnień

substancji

promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem,
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na
stronie internetowej jednostki, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, informację o stanie
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na
zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień
substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem,
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego informuje
niezwłocznie Prezesa Agencji, wojewodę, władze powiatu oraz władze gminy, na której
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zdarzeniach w obiekcie jądrowym mogących spowodować lub powodujących powstanie
zagrożenia.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem,
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na
stronie internetowej jednostki organizacyjnej oraz przekazuje Prezesowi Agencji
informację o zaistniałych w okresie poprzednich 12 miesięcy zdarzeniach w obiekcie
jądrowym powodujących powstanie zagrożenia.
5. Prezes Agencji udostępnia na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów
jądrowych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne;
2) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z
obiektów jądrowych do środowiska;
3) informacje o zdarzeniach w obiekcie jądrowym powodujących powstanie zagrożenia;
4) informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych;
5) coroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych.
6. Informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji nie podlegają udostępnieniu.
7. (217) Prezes Agencji, kierując się względami bezpieczeństwa jądrowego, może w drodze
decyzji administracyjnej nałożyć na kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej
działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji
obiektu jądrowego, obowiązek poddania przeglądowi określonych aspektów technicznych
i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu jądrowego.
8. (218) W decyzji, o której mowa w ust. 7, Prezes Agencji określa:
1) szczegółowy zakres przeglądu, kierując się zaleceniami Komisji Europejskiej lub grup
eksperckich wskazanych przez Komisję Europejską;
2) termin, w którym kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany złożyć Prezesowi
Agencji raport z przeglądu, mając na względzie szczegółowy zakres przeglądu, a także
czas niezbędny do przeprowadzenia przeglądu oraz do sporządzenia raportu z przeglądu.
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- 83 9. (219) Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem,
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, na podstawie
decyzji, o której mowa w ust. 7, poddaje określone aspekty techniczne i organizacyjne
związane z funkcjonowaniem obiektu jądrowego przeglądowi.
10. (220) Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem,
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, w terminie
określonym w decyzji, o której mowa w ust. 7, składa Prezesowi Agencji raport z
przeglądu, zawierający:
1) opis działań podjętych w ramach przeglądu;
2) opis dokonanych w ramach przeglądu ustaleń wraz z odniesieniem tych ustaleń do stanu
obiektu jądrowego oraz do wymogów bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej,
ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych;
3) propozycje zmian, jakie należy wprowadzić w obiekcie jądrowym lub w jego
funkcjonowaniu w wyniku dokonanego przeglądu, oraz propozycję terminu ich
wprowadzenia.
11. (221) Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, może zostać przedłużony przez Prezesa
Agencji na umotywowany wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
12. (222) Prezes Agencji na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 10, sporządza krajowe
sprawozdanie z przeglądu określonych aspektów technicznych i organizacyjnych
związanych z funkcjonowaniem obiektów jądrowych.
13. (223) Prezes Agencji poddaje krajowe sprawozdanie, o którym mowa w ust. 12, analizie, do
udziału w której zaprasza przedstawicieli organów dozorów jądrowych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz, w charakterze obserwatora, przedstawicieli
Komisji Europejskiej.
14. (224) Prezes Agencji nakłada na jednostkę organizacyjną wykonującą działalność związaną
z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, w
drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wprowadzenia zmian w obiekcie jądrowym
lub jego funkcjonowaniu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
analizy, o której mowa w ust. 13.
15. (225) Prezes Agencji ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej:
1) decyzję, o której mowa w ust. 14,
2) krajowe sprawozdanie, o którym mowa w ust. 12,
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- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16. (226) Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje wyniki analizy, o której mowa w ust. 13,
ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii
oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
17. (227) Minister właściwy do spraw środowiska, we współpracy z ministrem właściwym do
spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, opracowuje krajowy
plan działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego krajowych
obiektów jądrowych, w przypadku gdy wyniki analizy, o której mowa w ust. 13, to
uzasadniają.
18. (228) Krajowy plan działania, o którym mowa w ust. 17, zawiera w szczególności:
1) wyniki analizy, o której mowa w ust. 13, wraz ze wskazaniem obszarów wymagających
poprawy;
2) cele do osiągnięcia w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3) harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 2;
4) działania, jakie należy podjąć dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2, wraz z
przypisaniem ich do odpowiednich organów lub służb.
19. (229) Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza krajowy plan działania, o którym
mowa w ust. 17, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski
20. (230) W przypadku awarii w obiekcie jądrowym prowadzącej do sytuacji, która
wymagałaby podjęcia działań poza terenem obiektu jądrowego lub podjęcia środków
ochrony osób z ogółu ludności, Prezes Agencji niezwłocznie nakłada, w drodze decyzji
administracyjnej, na kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 7,
obowiązek

przeprowadzenia

przeglądu

określonych

aspektów

technicznych

i

organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu jądrowego. Przepisy ust. 8-19
stosuje się odpowiednio.
Art. 39p.
1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje, nie rzadziej niż co 10 lat, strategię i
politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "strategią bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej", uwzględniając założenia długookresowej i średniookresowej strategii
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prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).
2. Strategia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określa w szczególności:
1) cele strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2) opis prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
3) opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
4) zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
5) kierunki działań mających na celu rozwój bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia:
a) odpowiednich środków finansowych na potrzeby bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej,
b) odpowiednich kadr na potrzeby bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
c) promocji przywództwa na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz
kultury bezpieczeństwa.
3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, przyjmuje
strategię bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w drodze uchwały.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wraz ze strategią bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do aktualizacji strategii bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej.
Art. 39q.
1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje, nie rzadziej niż co 5 lat, w terminie
do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji strategii bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej i przedkłada je Radzie Ministrów.
2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyjęte przez Radę Ministrów
sprawozdanie z realizacji strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Art. 65a.
1. Organy dozoru jądrowego przeprowadzają:
1) kontrole okresowe - zgodne z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji;
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istotny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jednostki
organizacyjnej, w której ma być przeprowadzona kontrola;
3) kontrole ciągłe - przeprowadzane w elektrowniach jądrowych na podstawie stałego
upoważnienia.
2.

(321)

Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i po doręczeniu

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Agencji, oraz po
okazaniu legitymacji służbowej wydanej przez Prezesa Agencji.
3. W razie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub
ochrony radiologicznej inspektor dozoru jądrowego może prowadzić kontrolę po okazaniu
legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej jednostki.
4. Do przeprowadzenia kontroli okresowej i doraźnej wydaje się upoważnienie jednorazowe,
a do przeprowadzania kontroli ciągłych - upoważnienie stałe, na okres nie dłuższy niż 2
lata.
5. Upoważnienie zawiera co najmniej:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego uprawnionego do wykonywania kontroli
oraz numer jego legitymacji służbowej, a w przypadku gdy kontrolę przeprowadza więcej
niż jeden inspektor dozoru jądrowego - wyznaczenie inspektora kierującego kontrolą,
który podpisuje protokół kontroli;
5) oznaczenie kontrolowanej jednostki;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki;
10) okres, na jaki wydaje się upoważnienie stałe - w przypadku kontroli ciągłych w
elektrowniach jądrowych.
6. W przypadku gdy w kontroli okresowej uczestniczy biegły lub specjalista, upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli zawiera także imię i nazwisko tej osoby.
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biegłemu lub specjaliście, o którym mowa w ust. 6.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego, mając na względzie potrzebę
zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
9.

(322)

Prezes Agencji opracowuje ogólne programy kontroli dotyczące jednostek

organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem danego rodzaju i
ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Art. 73.
1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji
Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów
właściwych do spraw wewnętrznych, [środowiska] <klimatu>, energii, szkolnictwa
wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.
2. Do zadań stacji należy:
1) prowadzenie ciągłych pomiarów mocy dawki promieniowania gamma;
2) automatyczne wykrywanie i sygnalizowanie przekroczenia o 15% wartości mocy dawki,
spowodowanego obecnością sztucznych substancji promieniotwórczych;
3) natychmiastowe, automatyczne przesyłanie danych pomiarowych do Centrum do Spraw
Zdarzeń Radiacyjnych;
4) zapewnienie przesyłania danych pomiarowych w sposób dostosowany do modeli
obliczeniowych służących do oceny sytuacji radiacyjnej.
3. Do zadań placówek należy:
1) wykrywanie, identyfikacja i pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku,
artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych;
2) wstępne opracowywanie wyników pomiarów i przekazywanie ich Prezesowi Agencji.
4. (332) Podmioty, o których mowa w ust. 1, opracowują dla podległych im stacji i placówek
programy monitoringu radiacyjnego środowiska.

Art. 74.
Prezes Agencji koordynuje działania stacji i placówek, a w szczególności:
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współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, [środowiska], <klimatu>
energii, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z
Prezesem Polskiej Akademii Nauk;

2) zatwierdza techniki pomiarowe, programy pomiarowe i organizację pomiarów;
3) współpracuje z właściwymi jednostkami innych państw w zakresie wykrywania i
pomiarów skażeń promieniotwórczych;
4) w sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia lub wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
określa:
a) częstotliwość przekazywania przez stacje wyników pomiarów do Centrum do Spraw
Zdarzeń Radiacyjnych,
b) miejsca, częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych przez placówki, a także
częstotliwość przekazywania przez nie wyników pomiarów do Centrum do Spraw
Zdarzeń Radiacyjnych.
Art. 105.
1. Roszczenie o naprawienie szkody jądrowej na osobie nie przedawnia się.
2. Roszczenie o naprawienie szkody jądrowej w mieniu lub w środowisku przedawnia się z
upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub powinien był się
dowiedzieć o szkodzie i osobie odpowiedzialnej. Jednakże roszczenie wygasa z upływem
dziesięciu lat od dnia wypadku jądrowego.
3. Roszczenie o naprawienie szkody w środowisku przysługuje ministrowi właściwemu do
spraw środowiska.
Art. 109.
1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej
właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie
określonym ustawą.
2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw
środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.
2a.

(390)

Prezes Agencji jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie

powołany tylko raz. Po upływie kadencji Prezes Agencji pełni swoją funkcję do czasu
powołania jego następcy.
2b. (391) Prezes Agencji może zostać odwołany przez Prezesa Rady Ministrów przed upływem
kadencji, na którą został powołany, wyłącznie w przypadku:
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2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji
związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
5) złożenia rezygnacji;
6) odmowy zaakceptowania przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w
art. 110 pkt 13.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje
wiceprezesów Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje wiceprezesów Agencji.
3a. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa
Agencji.
3b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informacje o metodach i technikach naboru.
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Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra
właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być
dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
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Agencji.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio ust. 3a-3j.
3m. (392) Wskazany przez ministra właściwego do spraw środowiska wiceprezes Agencji
tymczasowo, do czasu powołania nowego Prezesa Agencji, wykonuje obowiązki Prezesa
Agencji w przypadku:
1) śmierci Prezesa Agencji;
2) odwołania Prezesa Agencji przed upływem kadencji;
3) stwierdzenia nieważności powołania Prezesa Agencji lub wystąpienia innych przyczyn
nieobjęcia urzędu po dokonaniu powołania.
4. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Agencji.

Art. 112.
1. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki,
zwanej dalej "Agencją".
2. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony
Radiologicznej, zwana dalej "Radą", będąca organem doradczym i opiniodawczym.
3. Rada liczy nie więcej niż 10 członków, powoływanych przez ministra właściwego do
spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, spośród specjalistów z zakresu
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, geochemii
pierwiastków promieniotwórczych, składowania i zabezpieczeń materiałów jądrowych
oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym
i ochroną radiologiczną. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków
Rady.
3a. Spośród członków Rady minister właściwy do spraw środowiska powołuje:
1) przewodniczącego;
2) zastępcę przewodniczącego;
3) sekretarza.
4. W skład Rady może zostać powołana osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".
5. Kadencja Rady trwa 4 lata.
5a. Ustanie członkostwa w Radzie następuje w przypadku:
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2) pisemnej rezygnacji członka Rady;
3) śmierci członka Rady.
6. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne, płatne z dołu, które ulega
zmniejszeniu w przypadku nieobecności na posiedzeniach Rady - proporcjonalnie do
liczby odbytych posiedzeń w danym miesiącu.
7. Członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów
według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
8. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie na wniosek Prezesa Agencji:
a) projektów zezwoleń na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
b) projektów aktów prawnych opracowywanych przez Prezesa Agencji,
c) projektów zaleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez Prezesa Agencji;
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia nadzoru nad wykonywaniem
działalności związanej z narażeniem.
9. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Agencja.
10. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Agencji w terminie do dnia 31 stycznia
każdego roku sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
11. Prezes Agencji niezwłocznie publikuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, w
Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
pracy Rady oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady, mając na
uwadze zakres zadań realizowanych przez Radę i efektywność jej funkcjonowania, a
także mając na uwadze to, by wysokość tego wynagrodzenia nie przekraczała
dwuipółkrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość,
ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

Art. 113.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Agencji,
określający jej organizację wewnętrzną.
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- 93 2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Agencji i zakres zadań jej komórek
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany, w drodze zarządzenia, przez
Prezesa Agencji.
Art. 113a.
1. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 3 lata, przeprowadza ocenę funkcjonowania dozoru
jądrowego oraz analizę obowiązującego stanu prawnego pod względem jego
adekwatności

do

potrzeb

zapewnienia

bezpieczeństwa

jądrowego

i

ochrony

radiologicznej.
2. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 10 lat, poddaje funkcjonowanie krajowego systemu
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym funkcjonowanie dozoru
jądrowego, międzynarodowym przeglądom zewnętrznym.
3. Informację o wynikach oceny i analizy, o których mowa w ust. 1, oraz przeglądu, o którym
mowa w ust. 2, Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska i Prezesowi Rady Ministrów.
4. Informację o wynikach przeglądu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji niezwłocznie
przekazuje także Komisji Europejskiej oraz właściwym organom państw członkowskich
Unii Europejskiej.

U S T A W A z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568,
1901 i 2170)
Art. 47.
1. Zabrania się wyrzucania ze statków przedmiotów i wylewania substancji mogących
stanowić przeszkodę lub niebezpieczeństwo dla żeglugi bądź innych użytkowników
śródlądowych dróg wodnych albo zanieczyszczać drogę wodną.
2. W razie zanieczyszczenia drogi wodnej bądź zauważenia na drodze wodnej przedmiotów
lub substancji, o których mowa w ust. 1, kierownik statku niezwłocznie zawiadamia o tym
administrację drogi wodnej, wskazując miejsce i charakter zanieczyszczenia.
3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu [z ministrem właściwym
do spraw środowiska] <ministrem właściwym do spraw klimatu> określi, w drodze
rozporządzenia, warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze
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ładunków, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie wymagania międzynarodowe.

U S T A W A z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, z późn. zm.)

uwaga:
użyte w art. 17 w ust. 2 w pkt 1, w art. 18 w ust. 3, w art. 73a we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 80a w ust. 2 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 86 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 86a w
ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 86b we wprowadzeniu
do wyliczenia, w art. 86c, w art. 86d, w art. 87 w ust. 3, w art. 88 w ust. 8 i 10,
w art. 90 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 91 w ust. 2b, 2c, 4 i
10, w art. 91c, w art. 92a w ust. 1 i 3–6, w art. 92b w ust. 2, w art. 94 w ust. 1h
i 2, w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 101a w ust. 5
we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 101c w ust. 12, w art. 101p w ust. 3, w
art. 112b, w art. 113 w ust. 1, w art. 116 w ust. 2, w art. 117b w ust. 2, w art.
118 w ust. 13, w art. 118a w ust. 6, w art. 119a w ust. 12, w art. 120 w ust. 3 w
pkt 3 i w ust. 6, w art. 120a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art.
122 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 122a w ust. 3, w art. 123
w ust. 3, w art. 140 w ust. 3, w art. 145 w pkt 8 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 145a, w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i
w pkt 5 w lit. i we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146c w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146e, w art. 146f w ust. 1, 6 i 8, w art.
146g w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146ga, w art. 146h we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146i, w art. 148 w ust. 1, w art. 149 w ust.
2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w art. 152 w ust. 9, w art. 153 w ust. 1, w art. 160 w ust. 3, w art. 163 w ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 6 i 8, w art. 167 w ust. 3, w art.
168a w ust. 4, w art. 169 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3
we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 170 w ust. 1 i 3, w art. 176 w ust. 1, w
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art. 209 w ust. 1, w art. 210 w ust. 4, w art. 211 w ust. 12, w art. 212, w art. 213
w ust. 1 i 7, w art. 215 w ust. 3, w art. 220 w ust. 2, w art. 221 w ust. 3, w art.
222 w ust. 2 i 5, w art. 236b w ust. 5, w art. 242 w ust. 1, w art. 253 w ust. 3, w
art. 260 w ust. 3, w art. 270, w art. 271 w ust. 1, w art. 271a w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 271b, w art. 271c, w art. 286 w ust. 6 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 291 w ust. 2, w art. 306 w ust. 1, w art.
321h w ust. 3, w art. 376 w pkt 4, w art. 377a, w art. 387–391, w art. 393 w ust.
1, w art. 400a w ust. 1 w pkt 37a i w ust. 2, w art. 400d w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5–8, w art. 400f w ust. 2 w pkt 7 i w
ust. 7 i 8, w art. 400h w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 400i w ust. 2 i
10, w art. 400k w ust. 2 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 oraz
w ust. 7, w art. 400o, w art. 400p, w art. 400q w ust. 5, w art. 400r w ust. 2, w
art. 401c w ust. 1 i 11, w art. 404 w ust. 2, w art. 410d, w art. 410e w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 411 w ust. 6 i 6a oraz w art. 411a w ust. 3,
5 i 6, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw klimatu>

Art. 17.
1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i
dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.
2. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1) ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku projektów wojewódzkich
programów ochrony środowiska;
2) organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów
ochrony środowiska;
3) organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony
środowiska.
3. (uchylony).
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w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz.
630), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony
środowiska.
Art. 18.
1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa,
rada powiatu albo rada gminy.
2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co
2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie
powiatu lub radzie gminy.
3. Po przedstawieniu raportów odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu albo
radzie gminy, raporty są przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu
i gminy odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska, organu
wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu.
Art. 72.
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności
przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na
terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych
potrzeb eksploatacji tych złóż;
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze
szczególnym

uwzględnieniem

gospodarki

wodnej,

odprowadzania

ścieków,

gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i kształtowania terenów zieleni;
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w
związku z prowadzeniem gospodarki rolnej;
5) zapewnianie

ochrony

walorów

krajobrazowych
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- 97 klimatycznych;
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom;
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na
poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w
strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub
przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób
zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk
żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 1-3, określa się na podstawie opracowań
ekofizjograficznych,

stosownie

do

rodzaju

sporządzanego

dokumentu,

cech

poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań.
5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby
studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na
obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.
6. [Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z] <Minister właściwy do
spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz>
ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres i
sposób wykonania opracowań ekofizjograficznych, o których mowa w ust. 4,
uwzględniając odpowiednio potrzeby, dla których sporządzane są te opracowania,
konieczność zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze
objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dane będące podstawą
sporządzania tych opracowań.
7. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa.
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Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,
2) rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić
przy ustalaniu bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,
3) parametry

graniczne

oddziaływania

potencjalnych

skutków

poważnych

awarii

przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji
niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu
bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5
-

kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska.
Art. 80a.

1. Reklama i inny rodzaj promocji, zawierające informację o produkcie w zakresie
określonym w art. 167 ust. 1, powinny być czytelne oraz powinny uwzględniać
wymagania określone na podstawie art. 167 ust. 4 pkt 3.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, kierując się zapewnieniem konsumentom możliwości łatwej oceny cech
produktu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie zamieszczania w reklamie i
materiałach promocyjnych informacji o produkcie, o której mowa w art. 167 ust. 1, w
tym:
1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfikację produktu lub grupy produktów oraz
ich nazwy;
2) wymagania co do czytelności informacji o produkcie.
Art. 86.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, kierując się koniecznością ujednolicenia zasad oceny jakości powietrza, określi,
w drodze rozporządzenia:
1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu;
2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu;
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- 99 3) poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu;
4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe
przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi;
4a) poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;
4b) pułap stężenia ekspozycji;
5) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie;
6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
7) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
8) (uchylony).
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone:
1) dopuszczalna częstość przekraczania poziomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2)terminy osiągnięcia poziomów i pułapu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 4b, dla
niektórych substancji w powietrzu;
3) zróżnicowane poziomy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 4a, ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ochronę roślin;
4) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca
wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w
kolejnych latach.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Przez margines tolerancji rozumie się wartość, o którą przekroczenie dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiązku sporządzenia projektu uchwały
sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91
ust. 1.
7. Jeżeli dla substancji nie został określony margines tolerancji, to obszar, na którym poziom
tej substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, klasyfikuje się do strefy, o
której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1.
Art. 86a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i
dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia:
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mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;
2) sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;
3) sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,
oblicza wartość wskaźnika średniego narażenia za rok poprzedni dla miasta o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji dla każdego takiego miasta i
aglomeracji oraz wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw środowiska informację o wartościach wskaźników, o których mowa w ust. 2.
Art. 86b.
Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 września
każdego roku, wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w
których:
1) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż
100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji;
2) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż
100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.
Art. 86c.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, krajowy cel
redukcji narażenia, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi.
Art. 86d.
Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad
dokonywania oceny jakości powietrza oraz uwzględnienia w tych ocenach udziału
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w
okresie zimowym, może określić, w drodze rozporządzenia, sposób określania udziału
zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł w stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.
Art. 87.
1. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 101 2. Strefę stanowi:
1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę substancje, których poziom w
powietrzu podlega ocenie, określi, w drodze rozporządzenia, strefy, o których mowa w
ust. 2, z uwzględnieniem ich nazw i kodów.
Art. 88.
1. Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego
monitoringu środowiska.
2. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych
strefach Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat, z
zastrzeżeniem ust. 4, klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji,
wyodrębniając strefy, w których:
1) przekroczone są poziomy dopuszczalne;
1a) przekroczone są poziomy docelowe;
1b) przekroczone są poziomy celów długoterminowych;
2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego
progu oszacowania;
2a) poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest wyższy od górnego progu
oszacowania;
3) poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego
progu oszacowania;
4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania.
3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego albo
docelowego poziomu substancji w powietrzu.
4. Klasyfikację pod kątem poziomu określonej substancji przeprowadza się przed upływem 5
lat, jeżeli od poprzedniej klasyfikacji całkowita krajowa ilość tej substancji
wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20%.
5. Na potrzeby dokonywania oceny jakości powietrza, analiz rozprzestrzeniania się substancji
w powietrzu oraz prognoz zmian jego jakości uzyskiwanych w ramach państwowego
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substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania.
6. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy
wyników tego modelowania wykonuje się na potrzeby:
1) dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których
mowa w art. 89;
2) ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych
strefach, o którym mowa w ust. 2;
3) określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń
poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji,
lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych
przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa, o których mowa w art.
92a ust. 1, dla każdego roku podlegającego ocenie, o której mowa w art. 89;
4)

określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego
substancji, o których mowa w art. 93 ust. 1;

5) wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3;
6) prognozowania stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego
programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c.
7. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy
wyników tego modelowania wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy
Instytut Badawczy, zwany dalej "Instytutem Ochrony Środowiska".
8. Instytut Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do spraw środowiska
oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przy rozwijaniu badań naukowych
dotyczących modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w
powietrzu, a także narzędzi do tego modelowania. Warunki i szczegółowy zakres tej
współpracy określa porozumienie zawarte pomiędzy tymi podmiotami.
9. Zadania Instytutu Ochrony Środowiska, o których mowa w ust. 7 i 8, są finansowane ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
celu określonego w art. 400a ust. 1 pkt 15.
10. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest finansowane w wysokości określonej w
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Gospodarki Wodnej, ministrem właściwym do spraw środowiska, Instytutem Ochrony
Środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
11. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 7 i 8, następuje z zachowaniem trybu i zasad
udzielania i rozliczania dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, ustalanych na podstawie art. 400h ust. 2 pkt 7.
Art. 90.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu
w strefach na podstawie wyników pomiarów lub innych metod oceny jakości powietrza, w
tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.
1a. W przypadku dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu z wykorzystaniem
metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu
Główny Inspektor Ochrony Środowiska posługuje się wynikami modelowania i
analizami, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 1 i 2.
2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza
w strefach, określi, w drodze rozporządzenia:
1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;
2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1)

zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz wskaźnikowe;

2)

kryteria

lokalizacji

punktów

pomiarowych

oraz

wymagania

dotyczące

reprezentatywności stanowisk pomiarowych;
3)

minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych z uwzględnieniem źródeł emisji;

4) (uchylony);
5)

przypadki, gdy ocena jakości powietrza:

a) powinna być dokonywana metodami pomiarowymi,
b) może być dokonywana:
–

przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania
matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu,

–

metodami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w
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6) metodyki referencyjne;
7)

wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny jakości powietrza, w
tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu,
oraz dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych, w tym
jej zakres;

8) kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie
ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać ustalone:
1) dopuszczalna częstość przekraczania progów oszacowania;
2)

(uchylony);

3)

zakres i cel prowadzenia pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza, w
szczególności zakres prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu.

6. (uchylony).
Art. 91.
1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12
miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie
miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o
którym mowa w ust. 1.
2a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza akceptację projektu
uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
2b. Zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1,
przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt
uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.
2c. Minister właściwy do spraw środowiska opiniuje projekt uchwały w sprawie programu
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod względem zgodności z wymaganiami, o
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od dnia jego otrzymania.
2d. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację projektu
uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1,
określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.
3a. Dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w
powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu
ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań
krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.
4. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, zarząd województwa określa przyczyny
przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje ministra
właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia
emisji substancji powodujących te przekroczenia.
5. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 12
miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i
klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie
poziomów docelowych substancji w powietrzu, którego integralną część stanowi plan
działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie
miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o
którym mowa w ust. 5.
6a. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 6, oznacza akceptację projektu
uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
7. Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny albo poziom docelowy
więcej niż jednej substancji w powietrzu, można sporządzić wspólny program ochrony
powietrza dotyczący tych substancji.
7a. Program ochrony powietrza zawiera w szczególności:
1) informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu
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2) podział źródeł zanieczyszczeń;
3) scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu;
4) harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania:
a)

krótkoterminowe - na okres nie dłuższy niż 2 lata,

b) średnioterminowe - na okres nie dłuższy niż 4 lata,
c)

długoterminowe - na okres nie dłuższy niż 6 lat;

5) szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych;
6) wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych;
7) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji
wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu
objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem oraz w roku
zakończenia realizacji programu;
8) podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych;
9) obowiązki i ograniczenia wynikające z programu;
10) uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień
programu.
8. Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych poziomów
substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4, występują
na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwe zarządy
województw współdziałają przy sporządzaniu programów ochrony powietrza, o których
mowa w ust. 3 lub 5, w zakresie wymiany informacji o ewentualnych źródłach
przekroczeń poziomów substancji w powietrzu oraz przykładowych działaniach
mających na celu ich ograniczenie.
9. Zarząd województwa, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.
9a. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony
powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy
udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup
źródeł emisji tych substancji i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku
przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych
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9aa. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony
powietrza powinien uwzględniać przeprowadzoną przez zarząd województwa analizę w
zakresie potrzeby ustalenia wielkości dopuszczalnych emisji niższych niż standardy
emisyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 dla źródeł
spalania paliw objętych tymi standardami emisyjnymi o nominalnej mocy cieplnej nie
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady
łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, zlokalizowanych na obszarze, na którym
został przekroczony poziom dopuszczalny substancji w powietrzu, wyznaczonym w
ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89, jeżeli emisja niższa
od wynikającej ze standardów emisyjnych z tych źródeł przyczyniłaby się do
odczuwalnej poprawy jakości powietrza na tym obszarze.
9ab. Przeprowadzając analizę, o której mowa w ust. 9aa, zarząd województwa uwzględnia
udostępniane przez Komisję Europejską wyniki wymiany informacji z państwami
członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi branżami i organizacjami
pozarządowymi na temat poziomów emisji, jakie mogą być osiągnięte przy zastosowaniu
najlepszych dostępnych technik i nowo pojawiających się technologii, oraz na temat
związanych z tym kosztów.
9ac. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony
powietrza powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w których nie są
dotrzymane poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji, były jak
najkrótsze.
9b. Opracowany przez zarząd województwa projekt programu ochrony powietrza powinien
uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym
w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony
środowiska, regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju.
9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a
poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w
kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji
programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w
sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup
ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i
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aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację
programu.
9d. Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany
opracować projekt aktualizacji programu ochrony powietrza, określając dodatkowe
działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia.
9e. Przepisy dotyczące trybu przyjmowania programu ochrony powietrza stosuje się
odpowiednio do jego aktualizacji.
9f. Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w
programie ochrony powietrza oraz w planie działań krótkoterminowych działań
naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym.
10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań
krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres
zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach,
biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony
zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także konieczność zapewnienia, że czas trwania
przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji
będzie możliwie najkrótszy.
11. (uchylony).
Art. 91c.
1. W przypadku gdy przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w
powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, a środki podjęte przez organy
samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza, minister właściwy do spraw środowiska może opracować krajowy program
ochrony powietrza, który jest dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym
cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w programach ochrony
powietrza.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w przypadku opracowania krajowego programu
ochrony powietrza, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieszczono ten
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 109 program, oraz o terminie, od którego ma być on stosowany.
Art. 92a.
1. W przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka przekroczeń
poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych,
powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów
długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego
państwa, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem zarządu województwa właściwego dla
obszaru, na którym stwierdzono ryzyko tych przekroczeń lub przekroczenia, prowadzi
konsultacje z właściwym organem tego państwa w celu analizy możliwości
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka przekroczeń oraz skutków i czasu trwania
zaistniałych przekroczeń.
1a. Ryzyko przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych
lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych
oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z
terytorium innego państwa, ocenia się na podstawie wyników pomiarów lub przy
wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 3.
2. W przypadku uzyskania od innego państwa informacji o wystąpieniu ryzyka przekroczeń
poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych,
powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów
długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, konsultacje z właściwym organem innego państwa prowadzi
zarząd województwa właściwy dla obszaru, co do którego istnieje podejrzenie
przenoszenia zanieczyszczeń.
3. Zarząd województwa niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o
wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W przypadku konieczności podjęcia działań stwierdzonych po konsultacjach, o których
mowa w ust. 1 i 2, na wniosek innego państwa, minister właściwy do spraw środowiska
podejmuje współpracę, za pośrednictwem zarządu województwa właściwego dla danego
obszaru, mając na celu przygotowanie i realizację wspólnych programów ochrony
powietrza lub planów działań krótkoterminowych, obejmujących strefy terytorium innego
państwa.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 110 5. Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć współpracę z innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie koordynacji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów ochrony powietrza lub
planów działań krótkoterminowych, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub
zawiłość sprawy w zakresie, o którym mowa w ust. 6.
6. Minister właściwy do spraw środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem zarządu
województwa właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko przekroczeń, z
innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie
koordynacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnych programów ochrony
powietrza lub planów działań krótkoterminowych, w tym wymiany informacji o
ewentualnych

źródłach

przekroczeń

poziomów

substancji

w

powietrzu

oraz

przykładowych działaniach mających na celu ograniczenie tych przekroczeń.
7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje współpracę, za pośrednictwem
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla obszaru, na którym
stwierdzono ryzyko przekroczeń, z organem właściwym w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie oceny i
zapewnienia pomiarów jakości powietrza.
8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może podjąć współpracę z innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie wymiany
informacji o wykonywaniu oceny i zapewnieniu pomiarów jakości powietrza, jeżeli uzna
to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.
Art. 92b.
1. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu,
udostępniane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na
stronie udostępnia się również informacje o decyzjach odraczających, o których mowa w
art. 91b ust. 4, o obowiązujących programach ochrony powietrza oraz planach działań
krótkoterminowych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska informacje o decyzjach odraczających, o programach ochrony powietrza oraz
planach działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, w celu ich udostępnienia
na stronie internetowej.
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1. (uchylony).
1a. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie:
1) wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2,
2) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1,
3) wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o
których mowa w art. 89,
4) informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w
powietrzu, o których mowa w art. 93
–

dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.

1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny
Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa.
1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania
kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu
przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego
substancji w powietrzu.
1d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego
roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
roczne raporty z oceny jakości powietrza w kraju za rok poprzedni.
1e. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego
roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
informację o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego
narażenia za rok poprzedni.
1f. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Instytutowi Ochrony Środowiska
wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, na potrzeby wykonywania przez
Instytut Ochrony Środowiska modelowania matematycznego transportu i przemian
substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania.
1g. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz
analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w art.
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1h. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz
analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w
art. 88 ust. 6 pkt 6.
2. Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny
poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1,
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez
sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd
województwa przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o
którym mowa w art. 92.
2a. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:
1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie
okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza,
o którym mowa w art. 91, oraz planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art.
92;
2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o którym
mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92,
sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres ich
realizacji.
2b. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1f-2a. biorąc pod uwagę konieczność
ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych
oraz powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) terminy przekazywania informacji;
2) forma przekazywanych informacji;
3) układ przekazywanych informacji;
4) wymagane techniki przekazywania informacji.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 113 Art. 101a.
1. Zanieczyszczenie

powierzchni

ziemi

ocenia

się

na

podstawie

przekroczenia

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.
2. Dopuszczalna zawartość w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko oznacza
zawartość, poniżej której żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest
znacząco naruszona, z uwzględnieniem wpływu tej substancji na zdrowie ludzi i stan
środowiska.
3. Funkcję pełnioną przez powierzchnię ziemi ocenia się na podstawie jej faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania, chyba że inna funkcja wynika z planu
zagospodarowania przestrzennego.
4. Gleby, ziemi lub wód gruntowych nie uznaje się za zanieczyszczone, jeżeli stwierdzone w
niej zawartości substancji są pochodzenia naturalnego.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, mając na względzie wpływ niektórych rodzajów
działalności na stan powierzchni ziemi, w tym stwarzane przez nie zagrożenie dla
zdrowia ludzi i stanu środowiska, oraz kierując się potrzebą ujednolicenia zasad i
zminimalizowania kosztów badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, określi w drodze
rozporządzenia sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym:
1) substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich
dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane
dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o
sposób ich użytkowania;
2) szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz
dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w
pkt 1, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;
3) etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w szczególności:
a) sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym
terenie obecnie lub w przeszłości,
b) sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie
lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w lit. a,
c) źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
d) warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,
e) etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
4) rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne
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działalności zanieczyszczeń;
5) referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
6) szczegółowe wymagania dotyczące oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód
gruntowych na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja
wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji
każdego zanieczyszczenia przed uruchomieniem instalacji, w trakcie jej eksploatacji oraz
po zamknięciu, w tym wymagania dotyczące zakresu i sposobu sporządzenia raportu
początkowego, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a, pomiarów, o których mowa
w art. 211 ust. 6 pkt 4, i raportu końcowego, o którym mowa w art. 217b ust. 1.
Art. 101c.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi.
2. W rejestrze gromadzi się informacje:
1) o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz
historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym ich charakterystyce,
miejscu, czasie wystąpienia oraz aktualnym statusie terenu, na którym występują;
2) o przeprowadzonych remediacjach oraz osiągniętych w ich wyniku efektach
ekologicznych;
3) o działalności prowadzonej na terenach, na których wystąpiło potencjalne
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, obecnie, a także, o ile takie informacje są dostępne - w
przeszłości;
4) imię i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego
zamieszkania lub siedziby;
5) imię i nazwisko albo nazwę obowiązanego do przeprowadzenia remediacji oraz adres
jego zamieszkania lub siedziby;
6) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD), wykonywanej na terenie, na którym występuje potencjalne
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, przez władającego powierzchnią ziemi;
7) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
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zanieczyszczenie powierzchni ziemi, przez obowiązanego do przeprowadzenia
remediacji;
8) inne, niż wskazane w pkt 1-7, istotne informacje dotyczące historycznych
zanieczyszczeń

powierzchni

ziemi,

w

szczególności

o

prowadzonych

postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze decyzji skierowanej do władającego
powierzchnią ziemi, dokonuje do rejestru wpisu o potencjalnym historycznym
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
otrzymania odpowiednio:
1) wykazu, o którym mowa w art. 101d ust. 6;
2) aktualizacji wykazu, o której mowa w art. 101d ust. 8;
3) zgłoszenia, o którym mowa w art. 101e ust. 1.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera wskazanie miejsca, na którym występuje
potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska aktualizuje i uzupełnia rejestr na podstawie:
1) aktualizacji wykazu, o której mowa w art. 101d ust. 8,
2) badań, o których mowa w art. 101f ust. 1 lub art. 101g ust. 1,
3) planu remediacji, o którym mowa w art. 101l ust. 1,
4) oceny przeprowadzenia remediacji, o której mowa w art. 101n ust. 1
-

nie później niż w terminie 6 miesięcy odpowiednio od dnia ich otrzymania,
wykonania, ustalenia lub dokonania.

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, dokonując wpisu do rejestru, aktualizując lub
uzupełniając rejestr, oznacza aktualny status terenu jako teren, na którym:
1) występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi - jeżeli
informacje na temat terenu zawarto w wykazie, o którym mowa w art. 101d ust. 6,
lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 101e ust. 1;
2) występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi - jeżeli na terenie
przeprowadzono badania, o których mowa w art. 101f ust. 1 lub w art. 101g ust. 1,
które potwierdzają historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;
3) występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi w trakcie remediacji jeżeli dla danego terenu ustalono plan remediacji, o którym mowa w art. 101l ust. 1;
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art. 101n ust. 1, wykaże, że remediacja została przeprowadzona zgodnie z ustalonym
planem remediacji.
7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze decyzji skierowanej do władającego
powierzchnią ziemi, dokonuje wykreślenia wpisu do rejestru, jeżeli nie potwierdzono
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w szczególności gdy badania
zanieczyszczenia gleby i ziemi, o których mowa w art. 101f ust. 1 lub w art. 101g ust. 1,
albo badania wykonywane przy opracowaniu planu remediacji, o którym mowa w art.
101l ust. 1, nie potwierdziły występowania na danym terenie historycznego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
8. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może dokonywać zmian w rejestrze, jeżeli
stwierdzi niezgodność zawartych w nim danych z posiadanymi informacjami, w
szczególności wynikającymi z prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
9. Rejestr prowadzi się:
1) przy użyciu systemu teleinformatycznego;
2) w podziale na województwa, w sposób umożliwiający zestawianie danych dla obszaru
całego kraju;
3) w sposób umożliwiający sortowanie danych.
10. Bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze posiadają za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego organy ochrony środowiska oraz organy
Inspekcji Ochrony Środowiska.
11. Brak wpisu do rejestru nie wstrzymuje postępowania w sprawie wydania decyzji, o której
mowa w art. 101f ust. 1, art. 101k ust. 2 lub 3, art. 101l ust. 4, art. 101m ust. 1 pkt 2 lub
art. 101o ust. 2.
12. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia dostępu
do informacji o środowisku, a także użyteczność i zapewnienie sprawnego
funkcjonowania rejestru określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
informacji, które są gromadzone w rejestrze.
Art. 112b.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania
wartości wskaźnika hałasu, o którym mowa w art. 112a pkt 1 lit. a tiret pierwsze,
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oraz obowiązujące w tym zakresie dokumenty normalizacyjne w rozumieniu ustawy z
dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
Art. 113.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w
środowisku kierując się potrzebą zapewnienia należytej ochrony środowiska przed
hałasem oraz mając na uwadze przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszące się do oceny i
zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN,
LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:
a)

pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy pomocy społecznej,
c)

pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,
e)

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2) dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej
źródłem hałasu;
3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone poziomy hałasu z
uwzględnieniem:
1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie;
2) charakterystyki częstotliwościowej hałasu;
3) zawartości impulsów akustycznych.
Art. 116.
1. Rada powiatu, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, ograniczy lub zakaże
używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach
powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do
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rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Na śródlądowych wodach żeglownych ograniczenia i zakazy wprowadza, w drodze
rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostaną ustalone:
1) nazwa lub inne określenie cieku lub zbiornika wodnego albo jego części, na których
obowiązują ograniczenia lub zakazy;
2) rodzaje jednostek pływających, których dotyczą zakazy lub ograniczenia, które mogą być
charakteryzowane poprzez:
a)

przeznaczenie jednostki,

b) parametry techniczne, takie jak wielkość i rodzaj napędu;
3) zakazy i ograniczenia dotyczące używania jednostek odpowiednio w okresie roku, dni
tygodnia lub doby.
4. Ograniczenia nie mogą dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do
celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.
Art. 117b.
1. Na podstawie danych identyfikujących Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza
arkusze sprawozdawcze według formatów określonych przez Europejską Agencję
Środowiska i przekazuje je co 5 lat, do dnia 30 czerwca, Komisji Europejskiej i
właściwym marszałkom województw.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania arkuszy sprawozdawczych Główny Inspektor
Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
informację o przekazaniu tych arkuszy Komisji Europejskiej.
Art. 118.
1. Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do:
1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
4) planowania strategicznego;
5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.
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1) miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
2) głównych dróg;
3) głównych linii kolejowych;
4) głównych lotnisk.
3. Strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami,
głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku
kalendarzowego oraz są niezwłocznie zamieszczane na ich stronach internetowych.
4. Strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 lat, w terminie do dnia 30 czerwca.
5. Strategiczne mapy hałasu składają się z części opisowej i części graficznej.
6. Część opisowa zawiera w szczególności:
1) dane podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 3, i wykonawcy mapy;
2) charakterystykę terenu, dla którego jest sporządzana mapa;
3) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu;
4) uwarunkowania akustyczne wynikające z dokumentów planistycznych, w szczególności z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) metody i dane wykorzystane do wykonania obliczeń akustycznych;
6) zestawienie wyników pomiarów wykonanych na potrzeby sporządzenia mapy;
7) wskazanie terenów zagrożonych hałasem;
8) wskazanie danych liczbowych dotyczących ludności narażonej na hałas;
9) analizę kierunków zmian stanu akustycznego środowiska;
10) wyniki analiz rozkładu hałasu;
11) propozycje działań w zakresie ochrony przed hałasem;
12) oszacowanie efektów planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem;
13) informacje o opracowanych i wdrożonych programach ochrony środowiska przed
hałasem oraz oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed
hałasem;
14) streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym.
7. Część graficzna jest sporządzana w postaci zbiorów danych przestrzennych i zawiera w
szczególności mapę:
1) emisyjną, która charakteryzuje hałas emitowany z poszczególnych źródeł hałasu;
2) imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska;
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dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN lub LN;
4) przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 6 pkt 11.
8. Strategiczne mapy hałasu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zawierają odrębne mapy
dotyczące dróg, linii tramwajowych, linii kolejowych, portów, lotnisk oraz miejsc
prowadzenia działalności przemysłowej.
9. Strategiczne mapy hałasu sporządza się z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych
pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z
zastosowaniem metod oceny hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji
(UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu
zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
10. Granice terenów objętych strategicznymi mapami hałasu w związku z eksploatacją
głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk określa się liniami
rozgraniczającymi pokrywającymi się z izoliniami odpowiadającymi wartościom
długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyrażonego w decybelach (dB),
wyznaczonego w ciągu wszystkich:
1) dób w roku - LDWN równy 55;
2) pór nocy w roku - LN równy 50.
11. Strategiczne mapy hałasu mogą być aktualizowane przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 4.
12. Do aktualizacji strategicznych map hałasu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-10 oraz
przepisy wydane na podstawie ust. 13.
13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposób ich prezentacji i formę
ich przekazywania, uwzględniając charakter terenu objętego strategiczną mapą hałasu.
Art. 118a.
1. Strategiczne mapy hałasu są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
oraz właściwemu marszałkowi województwa w terminie, o którym mowa w art. 118 ust.
4.
2. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wraz ze strategicznymi mapami hałasu
przekazuje się zaktualizowane dane identyfikujące, o których mowa w art. 117a ust. 8,
oraz dane ze strategicznych map hałasu, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów
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Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie 45 dni od dnia upływu terminu, o
którym mowa w art. 118 ust. 4, sporządza wykazy zarządzających głównymi drogami,
głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami lub prezydentów miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy, którzy:
1) nie przekazali strategicznych map hałasu, zaktualizowanych danych identyfikujących, o
których mowa w art. 117a ust. 8, ani danych ze strategicznych map hałasu w terminie,
2) przekazali strategiczne mapy hałasu, zaktualizowane dane identyfikujące, o których
mowa w art. 117a ust. 8, oraz dane ze strategicznych map hałasu w terminie 30 dni od
dnia upływu terminu
- o którym mowa w art. 118 ust. 4.
4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, są przekazywane niezwłocznie właściwym
wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. Przepis art. 117a ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska co 5 lat przekazuje Komisji Europejskiej
zaktualizowane arkusze sprawozdawcze, o których mowa w art. 117b ust. 1, oraz dane ze
strategicznych map hałasu w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminów ich
sporządzenia.
6. W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przekazania danych, o którym mowa w ust. 5,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informacje o przekazaniu tych danych do Komisji Europejskiej.
Art. 119a.
1. Na podstawie strategicznych map hałasu marszałek województwa opracowuje dla obszaru
województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.
2. Marszałek województwa sporządza wraz z projektem uchwały streszczenie programu
ochrony środowiska przed hałasem zawierające dane o programie niezbędne do
przekazania Komisji Europejskiej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
3. W programie ochrony środowiska przed hałasem wskazuje się działania ograniczające
poziom hałasu w środowisku przedstawiony na strategicznych mapach hałasu:
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2) planowane do realizacji w ciągu pięciu lat oraz
3) planowane do realizacji długoterminowej
- z uwzględnieniem liczby mieszkańców na terenie objętym programem oraz efektywności
ekologicznej i ekonomicznej działań programu.
4. Program ochrony środowiska przed hałasem jest sporządzany w formie pisemnej i składa
się z następujących części:
1) wstępu zawierającego informacje ogólne o tym programie;
2) uzasadnienia zakresu zagadnień objętych tym programem, w tym:
a)

danych i wniosków wynikających ze sporządzonych strategicznych map hałasu,

b) oceny realizacji poprzedniego programu, o ile został sporządzony,
c)

analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu;

3) opisu działań w zakresie ograniczenia poziomu hałasu w środowisku, w tym
harmonogramu ich realizacji, oraz obowiązków i ograniczeń wynikających z realizacji
tego programu;
4) streszczenia tego programu sporządzonego w języku niespecjalistycznym.
5. Marszałek województwa przy opracowywaniu programu ochrony środowiska przed
hałasem zapewnia udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
6. Marszałek województwa przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania:
1) prezydentom miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
2) zarządzającym głównymi drogami;
3) zarządzającym głównymi liniami kolejowymi lub liniami kolejowymi innymi niż główne
linie kolejowe położonymi na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100
tysięcy;
4) zarządzającym głównymi lotniskami lub lotniskami, które zasięgiem emisji hałasu
oddziałują na miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
5) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska - w zakresie zgodności programu ochrony
środowiska przed hałasem ze strategicznymi mapami hałasu.
7. Podmioty i organy, o których mowa w ust. 6, przedstawiają opinię o projekcie w terminie
30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały.
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uchwały.
9. Program ochrony środowiska przed hałasem jest uchwalany przez sejmik województwa co
5 lat, w terminie do dnia 18 lipca.
10. Programy ochrony środowiska przed hałasem mogą być aktualizowane przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 9.
11. Do aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 1-9, przepisy wydane na podstawie ust. 12 oraz przepis art. 120 ust. 3, z tym
że streszczenia, o którym mowa w ust. 2, nie sporządza się.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres

programu

ochrony

środowiska

przed

hałasem

oraz

sposób

ustalania

harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w środowisku,
kierując się koniecznością zapewnienia skuteczności działań w dziedzinie zarządzania
hałasem.
Art. 120.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. Marszałek województwa nie później niż w terminie 14 dni od dnia uchwalenia programu
ochrony środowiska przed hałasem przekazuje:
1) wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska,
2) podmiotom i organom, o których mowa w art. 119a ust. 6,
3) ministrowi właściwemu do spraw środowiska
- informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony środowiska przed
hałasem.
4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, na formularzu udostępnionym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, streszczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2.
5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o
którym mowa w ust. 3, powiadamia właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o nieprzekazaniu przez marszałka województwa informacji, o której mowa w
ust. 3, i streszczenia, o którym mowa w art. 119a ust. 2.
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którym mowa w art. 119a ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na
uchwalenie programów ochrony środowiska przed hałasem i informuje o tym ministra
właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia przekazania Komisji
Europejskiej tego streszczenia.
Art. 120a.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zawierający informacje o stanie
akustycznym środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w
ramach państwowego monitoringu środowiska.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące rejestru, o którym mowa w ust. 1, w tym:
1) rodzaje wyników pomiarów, badań i analiz podlegających rejestracji,
2) układ rejestru,
3) formę rejestracji wyników pomiarów, badań i analiz
-

kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o stanie akustycznym
środowiska.

3. (uchylony).
Art. 122.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, zróżnicowane dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:
1) zakresów częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry
fizyczne, charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko,
do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych,
2) dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 1, dla
poszczególnych zakresów częstotliwości, do których odnoszą się poziomy pól
elektromagnetycznych
-mając na względzie właściwości fizyczne częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz
zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 125 spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw energii, określi, w drodze
rozporządzenia, sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku poprzez wskazanie metod:
1) wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola
elektromagnetyczne, o których mowa w ust. 1, z różnych zakresów częstotliwości,
2) wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla
poszczególnych zakresów częstotliwości, o których mowa w ust. 1
- mając na celu prawidłowe i obiektywne przeprowadzenie pomiarów poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku, odpowiednie do rodzajów instalacji, co do których
sprawdzane jest dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Art. 122a.
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne,
które

są

stacjami

elektroenergetycznymi

lub

napowietrznymi

liniami

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub
instalacjami

radiokomunikacyjnymi,

radionawigacyjnymi

lub

radiolokacyjnymi,

emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o
częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1)

bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;

2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym
zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile
zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych,
których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
3)

każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla
ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia - na pisemny wniosek właściciela lub
zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

1a. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przeprowadza się, o ile ostatnie pomiary
nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na
terenie

objętym

wnioskiem.

O

wynikach

ostatnich

wnioskodawcę.
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wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania dotyczące wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, kierując się
potrzebą ujednolicenia wyników pomiarów oraz zapewnienia właściwego ich
wykonywania.
Art. 123.
1. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje
się w ramach państwowego monitoringu środowiska.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i
sposób prowadzenia badań, o których mowa w ust. 2.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) sposób wyboru punktów pomiarowych;
2) wymagana częstotliwość prowadzenia pomiarów.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać ustalone sposoby prezentacji
wyników pomiarów.
Art. 140.
1. Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań
ochrony środowiska, w szczególności przez:
1) odpowiednią organizację pracy;
2) powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
3) zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony
środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie
przygotowanie zawodowe w tym zakresie;
4) podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku
wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, a
także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w
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2. Pracownicy są obowiązani postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
czynności, instalacje lub urządzenia, których wykonywanie lub obsługa wymaga
szczególnych kwalifikacji ze względu na możliwe skutki tych działań dla środowiska.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) odrębne listy rodzajów czynności, instalacji i urządzeń;
2) wymagania dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonywanie określonych czynności w
zakresie:
a)

kwalifikacji zawodowych,

b) przeszkolenia pracowników.
Art. 145.
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do:
1) dotrzymywania standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 146 ust. 3 pkt 3 i 4, z uwzględnieniem warunków uznawania ich za
dotrzymane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5
lit. a, oraz stałych lub przejściowych odstępstw od standardów emisyjnych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. c;
2) dotrzymywania standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 169 ust. 3 pkt 3 lit. a;
3) zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji, polegającej w szczególności na:
a) stosowaniu paliw, surowców lub materiałów zapewniających ograniczanie ich
negatywnego oddziaływania na środowisko,
b) podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach
technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych
ograniczających emisję, w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska,
c) podejmowaniu odpowiednich działań niezwłocznie po stwierdzeniu niedotrzymania
standardów emisyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
146 ust. 3 pkt 3 i 4, z uwzględnieniem warunków i odstępstw, o których mowa w pkt
1, w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami w jak najkrótszym czasie;
4) postępowania w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146
ust. 3 pkt 5 lit. e, w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających
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5) wstrzymania podawania odpadów do spalania lub współspalania lub zatrzymania
instalacji i urządzenia spalania lub współspalania odpadów, w przypadkach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. f;
6) stosowania paliw, surowców lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, zgodnie z
wymaganiami lub ograniczeniami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. g;
7) stosowania rozwiązań technicznych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. h;
8) przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw środowiska:
a) informacji o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od
standardów emisyjnych,
b) informacji lub danych dotyczących warunków lub wielkości emisji, a także działań
zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji
- w przypadkach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3
pkt 5 lit. i.
Art. 145a.
1. Organ właściwy do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, który otrzymał
informacje lub dane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit.
i albo deklaracje, dokumenty lub dane, o których mowa w art. 146a ust. 1, art. 146b ust. 1,
art. 146j ust. 1 lub art. 146k ust. 1, przekazuje niezwłocznie te informacje, dane,
deklaracje lub dokumenty wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który otrzymał od użytkownika urządzenia
informacje lub dane w trybie art. 146 ust. 3 pkt 5 lit. i, przekazuje niezwłocznie te
informacje lub dane ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
Art. 146.
1. Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ustala się dla
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów, odpowiednio jako:
1) stężenie gazów lub pyłów w gazach odlotowych lub
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3) stosunek masy gazów lub pyłów do jednostki wykorzystywanego surowca, materiału,
paliwa lub powstającego produktu.
2. Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza mogą zostać
zróżnicowane w zależności od:
1) rodzaju lub skali działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej, terminu
wydania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, terminu złożenia
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, terminu
oddania do użytkowania lub zakończenia użytkowania, terminu dalszego łącznego czasu
użytkowania - w przypadku instalacji i źródeł spalania paliw;
2) skali działalności lub roku produkcji - w przypadku urządzeń spalania lub współspalania
odpadów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii, mając na uwadze potrzebę ograniczenia negatywnego oddziaływania na
środowisko niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów, w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do
powietrza, oraz mając na uwadze przepisy prawa Unii Europejskiej określające
dopuszczalne wielkości emisji substancji do powietrza ze źródeł spalania paliw, instalacji
i urządzeń spalania lub współspalania odpadów, instalacji przetwarzania azbestu lub
produktów zawierających azbest, instalacji do produkcji dwutlenku tytanu, instalacji, w
których używane są rozpuszczalniki organiczne i z urządzeń spalania lub współspalania
odpadów, określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje instalacji, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania
gazów lub pyłów do powietrza;
2) rodzaje źródeł spalania paliw, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
3) standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla
instalacji i źródeł spalania paliw, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla
urządzeń spalania lub współspalania odpadów;
5) dla niektórych z rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw oraz dla urządzeń spalania lub
współspalania odpadów:
a)

warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane, w tym stopień odsiarczania,
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b) sposób sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych, lub
c)

stałe lub przejściowe odstępstwa od standardów emisyjnych, lub

d) warunki odstępstw, granice odstępstw lub warunki zastosowania planu obniżenia emisji,
lub
e)

sposoby postępowania w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych
ograniczających emisję, lub

f)

przypadki, w których jest wymagane wstrzymanie podawania odpadów do spalania lub
współspalania lub zatrzymanie instalacji i urządzenia spalania lub współspalania
odpadów, lub

g) wymagania lub ograniczenia w zakresie stosowania paliw, surowców lub materiałów, w
tym substancji lub mieszanin, o określonych właściwościach, cechach lub parametrach,
lub
h) wymagania w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających
ograniczanie emisji, lub
i)

przypadki, w których prowadzący instalacje lub użytkownik urządzenia spalania lub
współspalania odpadów przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw
środowiska:

–

informacje o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od standardów
emisyjnych,

–

informacje lub dane dotyczące warunków lub wielkości emisji, a także działań
zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji, lub

j)

termin i formę przekazania informacji lub danych, o których mowa w lit. i.
Art. 146c.

1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację wystąpił w 2012 r.
do ministra właściwego do spraw środowiska, z wnioskiem o objęcie Przejściowym
Planem Krajowym, które zostało uwzględnione w wykazie, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 146h, i które spełnia następujące warunki:
1) pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub
wniosek o wydanie takiego pozwolenia został złożony przed tym dniem, i źródło zostało
oddane do użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 131 2) całkowita nominalna moc cieplna źródła, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej
zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW,
3) źródło ani żadna z jego części, które będą eksploatowane po dniu 31 grudnia 2015 r., nie
zostały zgłoszone, do dnia 30 czerwca 2004 r., w pisemnej deklaracji złożonej organowi
właściwemu do wydania pozwolenia, jako źródło, które będzie użytkowane nie dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2015 r., i którego czas użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008
r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin,
4)

(uchylony),

5) źródło nie jest opalane gazami o niskiej wartości opałowej pozyskiwanymi z pozostałości
po procesach zgazowania lub rafinacji albo z pozostałości po destylacji i konwersji w
procesie rafinacji ropy naftowej - jeżeli jest eksploatowane w rafinerii ropy naftowej
- obowiązują - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia spełniania warunków, o których
mowa w pkt 2-5, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. - w odniesieniu do
substancji, ze względu na które źródło zostało objęte Przejściowym Planem Krajowym,
wielkości dopuszczalnej emisji lub stopnie odsiarczania, które zostały określone w
pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dla źródła spalania paliw o całkowitej nominalnej
mocy cieplnej większej niż 500 MW, ustalonej z uwzględnieniem pierwszej i drugiej
zasady łączenia, opalanego paliwem stałym, dla którego pierwsze pozwolenie na budowę
wydano po dniu 1 lipca 1987 r., wielkość dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku
azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30
czerwca 2020 r., nie może być wyższa niż 200 mg/m3u.
3. W źródle spalania paliw, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być spalane odpady
niezaliczone do biomasy w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3.
Art. 146e.
1. Prowadzący instalację może cofnąć wniosek, o którym mowa w art. 146c ust. 1; o cofnięciu
wniosku prowadzący instalację informuje ministra właściwego do spraw środowiska oraz
organ właściwy do wydania pozwolenia.
2. Informację o cofnięciu wniosku, o którym mowa w art. 146c ust. 1, albo o uzasadnionej
potrzebie zmiany Przejściowego Planu Krajowego w innym zakresie prowadzący
instalację przekazuje do ministra właściwego do spraw środowiska oraz organu
właściwego do wydania pozwolenia w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego
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Art. 146f.
1. Projekt Przejściowego Planu Krajowego jest opracowywany przez ministra właściwego do
spraw środowiska, przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów i przedkładany do
zaakceptowania przez Komisję Europejską.
2. Po zaakceptowaniu projektu Przejściowego Planu Krajowego przez Komisję Europejską,
Rada Ministrów przyjmuje w drodze uchwały Przejściowy Plan Krajowy.
3. Przejściowy Plan Krajowy obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca
2020 r.
4. Przejściowy Plan Krajowy zawiera:
1) wykaz źródeł spalania paliw wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów
eksploatacyjnych;
2) maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw - roczne dla lat 2016-2019 i
na pierwsze półrocze 2020 r.;
3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw - roczne
dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;
4) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania
maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt 2;
5) sposób monitorowania realizacji Przejściowego Planu Krajowego i sprawozdawania
do Komisji Europejskiej.
5. Projekt zmiany Przejściowego Planu Krajowego nie wymaga akceptacji Komisji
Europejskiej.
6. Projekt zmiany Przejściowego Planu Krajowego jest opracowywany przez ministra
właściwego do spraw środowiska.
7. Zmiana Przejściowego Planu Krajowego jest przyjmowana w drodze uchwały Rady
Ministrów.
8. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska
informuje Komisję Europejską o zmianie Przejściowego Planu Krajowego.
Art. 146g.
Prowadzący instalację spalania paliw, której częścią jest źródło spalania paliw, uwzględnione
w wykazie, o którym mowa w art. 146h pkt 1, jest obowiązany do:
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wydanych na podstawie art. 146h pkt 2, z uwzględnieniem warunków uznawania ich za
dotrzymane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 4;
2) realizacji działań w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 5;
3) przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i ministrowi właściwemu
do spraw środowiska:
a) w terminie do końca miesiąca po upływie każdego kwartału - aktualizowanej co
kwartał informacji o wielkości emisji substancji, dla których dla danego źródła
spalania paliw są określone maksymalne emisje substancji, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 2,
b) w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku - informacji o realizacji działań,
o których mowa w pkt 2,
c) informacji o każdej planowanej zmianie dotyczącej źródła spalania paliw, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h, która może mieć wpływ na
zmianę wielkości emisji substancji z tego źródła, w szczególności o planowanym
wyłączeniu źródła spalania paliw z eksploatacji oraz o rozpoczęciu współspalania
odpadów w źródle spalania paliw;
4) przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 146i.
Art. 146ga.
Minister właściwy do spraw środowiska, po otrzymaniu informacji, o których mowa w art.
146g pkt 3 lit. a oraz c, przekazuje je niezwłocznie Krajowemu ośrodkowi bilansowania i
zarządzania emisjami.
Art. 146h.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii, mając na uwadze art. 146f ust. 2, przepisy prawa Unii Europejskiej w sprawie
emisji przemysłowych oraz cofnięte wnioski prowadzących instalacje, o których mowa w
art. 146e, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz

źródeł

spalania paliw wraz

z

danymi

dotyczącymi

ich parametrów

eksploatacyjnych;
2) maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw na okres, o którym mowa w art.
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3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw na okres, o
którym mowa w art. 146f ust. 3 - roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;
4) warunki uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji, o których mowa w
pkt 2;
5) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania
maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt 2.

Art. 146i.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii, mając na uwadze art. 146f ust. 2 oraz przepisy prawa Unii Europejskiej w
sprawie emisji przemysłowych, może określić, w drodze rozporządzenia, inne
wymagania istotne dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.
Art. 148.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2,
mając na uwadze potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji z
niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania
odpadów.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania
paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów;
2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła
spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz
częstotliwości prowadzenia tych pomiarów;
3) zakres wykonywania niektórych pomiarów;
4) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
5) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zawarte wymaganie prowadzenia
pomiarów w zależności odpowiednio od:
1) rodzaju instalacji albo urządzenia;
2) nominalnej wielkości emisji z instalacji albo urządzenia;
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4. Jeżeli obowiązek prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej wielkości emisji,
rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa substancje albo energie, których pomiar
jest obowiązkowy.
5. Wymagań dotyczących okresowych pomiarów emisji nie ustanawia się, gdy są one
określone w przepisach odrębnych.
Art. 149.
1. Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, prowadzący instalację i
użytkownik urządzenia przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze
względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych
warunków korzystania ze środowiska.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub
urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej
kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się
właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska,
2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1
- kierując się potrzebą zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych
warunków korzystania ze środowiska.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostaną ustalone:
1) przypadki, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na:
a)

rodzaj instalacji lub urządzenia,

b) nominalną wielkość emisji,
c)

parametry charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia;

2) formy przedkładanych wyników pomiarów;
3) układy przekazywanych wyników pomiarów;
4) wymagane techniki przedkładania wyników pomiarów;
5) terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:
1) inne niż wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, dane zbierane w
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pozwolenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej
kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska powinny być
przekazywane

właściwym

organom

ochrony środowiska

oraz

wojewódzkiemu

inspektorowi ochrony środowiska,
2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1
- kierując się potrzebą zapewnienia właściwym organom wyników monitorowania procesów
technologicznych przez podmioty korzystające ze środowiska.
Art. 152.
1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami.
8) (uchylony);
9)

sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których
mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 lub 2.

2a. (uchylony).
2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i
mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego
standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,
będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie
powinno zawierać także informacje o:
1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest
eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
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3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla
których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy
emisyjne;
5) rodzaju

i

przewidywanym

udziale

procentowym

wykorzystywanych

paliw,

z

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art.
146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia
2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz
przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i
mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego
standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,
będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego
czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia
2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19
grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie
do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej
niż 1000 godzin w ciągu roku,
2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018
r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r.,
oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin
w ciągu roku
- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu
użytkowania.
3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia
przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2
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4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny
można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:
1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów
emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt
1 i 2.
4b. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w
ust. 4, oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już
ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od
dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany:
1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
a)

rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
c)

zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;

2)

dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma
charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed
upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 4, albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b.

6a. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i
mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego
standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,
będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1,
prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania:
1) informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i art. 152a ust. 1 pkt 1, oraz decyzji, o której
mowa w art. 154 ust. 1a - przez okres eksploatacji źródła spalania paliw;
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a)

wyników

pomiarów

wielkości

emisji,

umożliwiających

ocenę

dotrzymywania

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na
podstawie art. 146 ust. 3,
b) przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w
przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu
przywrócenia zgodności z tymi standardami,
c)

rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle,

d) potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających
emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla
tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, oraz przypadków każdej
niesprawności i awarii urządzeń ochronnych,
e)

czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o którym
mowa w ust. 2c

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą.
6b. Informacje, decyzje lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, prowadzący instalację
udostępnia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia na każde żądanie.
6c. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy
informacji, decyzji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. W takim przypadku organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wzywa
prowadzącego instalację do przekazania mu tych informacji, decyzji lub dokumentów.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni
odpowiednio od dnia:
1) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
2) zakończenia eksploatacji instalacji;
3)

zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c.

7a. Organ ochrony środowiska niezwłocznie przedkłada wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6 pkt 2, oraz informacje, o
których mowa w ust. 6 pkt 1, dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na
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których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na
wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.
8a. Zgłoszenia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, 6 i 7a, dokonuje się lub przekazuje
w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których
mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji,
uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego
oddziaływania instalacji na środowisko.
Art. 153.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga
zgłoszenia, uwzględniając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone rodzaje instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3)(uchylony);
4) wytwarzanie pól elektromagnetycznych.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wymóg zgłoszenia dla danego rodzaju
instalacji może być uzależniony od:
1) stosowanej techniki;
2) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji.
Art. 160.
1. Zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych,
wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska.
2. Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są w szczególności:
1) azbest;
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3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne poza azbestem i PCB - substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
kierując się koniecznością ograniczania ryzyka wystąpienia szkód w środowisku.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
2) nazwa substancji.
Art. 163.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie:
1) wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska;
2) wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone wymagania dotyczące:
1) wykorzystywania i przemieszczania poszczególnych substancji;
2) wykorzystywania i oczyszczania rodzajów instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane poszczególne substancje.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone odpowiednio do
potrzeb:
1) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu
substancji oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których
były lub są wykorzystywane substancje;
2) sposoby oznaczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
substancje, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują;
3) przypadki i sposób inwentaryzowania rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji
oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane, a także zakres i formę
dokumentowania postępowania z nimi oraz czas przechowywania dokumentacji;
4) terminy

przedkładania

odpowiednio

marszałkowi

województwa

burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:
a)

rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych substancji,
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c)

czasie i sposobie usuwania substancji oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są
one wykorzystywane,

d) czasie i sposobie zastąpienia substancji innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska;
5) zakres

przedkładanych

odpowiednio

marszałkowi

województwa

albo

wójtowi,

burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji, o których mowa w pkt 4, z
uwzględnieniem:
a)

formy przedkładanych informacji,

b) układu przekazywanych informacji,
c)

wymaganych technik przedkładania informacji;

6) przypadki i terminy, w których powinno się zaprzestać wykorzystywania substancji, oraz
harmonogram ich eliminowania przez użytkowników;
7) przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje
lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane substancje.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, instalacje
lub urządzenia, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne
zagrożenie dla środowiska, które traktuje się jak instalacje lub urządzenia, w których były
lub są wykorzystywane te substancje.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną ustalone rodzaje instalacji lub
urządzeń, z uwzględnieniem, z uwagi na stosowane technologie, odpowiednio:
1) terminu oddania instalacji do eksploatacji albo roku produkcji urządzenia;
2) wykonawcy instalacji albo producenta urządzenia.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska.
7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, zostaną określone:
1) terminy przedkładania informacji;
2) forma przedkładanej informacji;
3) układ przedkładanych informacji;
4) wymagane techniki przedkładania informacji.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru substancji, instalacji i urządzeń, w
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9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, mogą zostać ustalone:
1) forma i układ rejestru;
2) zawartość rejestru;
3) warunki i okres przechowywania rejestru.
10. Przepisy rozporządzenia, o których mowa w ust. 8, nie naruszają przepisów
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
Art. 167.
1. Produkt powinien być zaopatrzony w informację dotyczącą:
1) zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych;
2) wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu;
3) bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub
unieszkodliwienia produktu.
2. Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby informacja, o której mowa w ust. 1,
znajdowała się także w miejscach sprzedaży produktu.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, uwzględniając cechy produktów oraz ich oddziaływanie w trakcie
użytkowania oraz po ich zużyciu, określi, w drodze rozporządzenia, produkty objęte
obowiązkami, o których mowa w ust. 1 i 2, a także szczegółowy sposób realizacji
obowiązków w tym zakresie.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfikację produktu lub grupy produktów oraz
ich nazwy;
2) odpowiednio do potrzeb wymagania dotyczące informacji, o której mowa w ust. 1, w
tym:
a)

oznaczania produktu lub jego części,
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c)

sposobów prezentowania informacji w miejscach sprzedaży produktów;

3) wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych
lub wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia w
informacji, o której mowa w ust. 1.
5. Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby zestawienie, o którym mowa w art. 171a,
było udostępniane nieodpłatnie w miejscach sprzedaży produktów, których dotyczy, w
sposób określony na podstawie art. 171a ust. 2 pkt 4.
6. Przepisy ust. 2-5 dotyczące sprzedaży i sprzedawcy stosuje się także do finansującego
leasing w miejscach, w których oferuje się produkty do leasingu, oraz prezentującego
produkty na wystawach publicznych.
Art. 168a.
1. Kontrolę spełniania przez zawierające lotne związki organiczne - farby i lakiery
przeznaczone

do

malowania

budynków

i

ich

elementów

wykończeniowych,

wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz
mieszaniny do odnawiania pojazdów, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 169 ust. 1 pkt 3, wymagań określonych w tych przepisach, prowadzą:
1) właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska - u producentów i użytkowników tych
produktów;
2) właściwe organy Inspekcji Handlowej - u importerów oraz sprzedawców hurtowych i
detalicznych tych produktów;
3) właściwe organy nadzoru budowlanego - w zakresie produktów, które są wyrobami
budowlanymi.
2. Kontrola jest realizowana w ramach Programu Kontroli.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują informacje i dane o wynikach kontroli
odpowiednio do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji

i

Konsumentów i

Głównego

Inspektora Nadzoru

Budowlanego,

niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazują informacje i dane
otrzymane od organów, o których mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw
środowiska, w terminie do końca marca roku następującego po roku, którego te
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Art. 169.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, mając na uwadze potrzebę ograniczania negatywnego oddziaływania
produktów na środowisko na etapie ich wytwarzania i użytkowania oraz po ich zużyciu, w
szczególności osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, może określić, w drodze
rozporządzenia:
1) oznaczenie numeryczne lub cechy produktów pozwalające na identyfikację produktu lub
grupy produktów lub ich nazwy;
2) szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów lub grup produktów;
2a) dla niektórych produktów lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na
podstawie pkt 2 - sposób sprawdzania spełniania wymagań, o których mowa w tych
przepisach, lub metody badań, zgodnie z którymi należy stwierdzać spełnianie tych
wymagań;
3) dla zawierających lotne związki organiczne - niektórych farb i lakierów przeznaczonych
do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz
związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszanin do odnawiania
pojazdów:
a)

dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w tych
produktach, które warunkują dopuszczenie wprowadzania ich do obrotu,

b) zakres informacji zamieszczanych na etykietach tych produktów,
c)

metody badań, zgodnie z którymi należy określać maksymalną zawartość lotnych
związków organicznych w produktach,

d) Program Kontroli, o którym mowa w art. 168a ust. 2 zawierający:
–

sposób i częstotliwość sprawdzania przestrzegania wymagań, o których mowa w lit. a i b,

–

kryteria wyboru podmiotów objętych kontrolą w danym roku,

–

sposób przekazywania informacji i danych o wynikach kontroli, o której mowa w art.
168a ust. 3, oraz informacji i danych, o których mowa w art. 168a ust. 4.

2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, może
określić, w drodze rozporządzenia:
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produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione;
2) dopuszczone do stosowania rozwiązania techniczne;
3) właściwości, jakie muszą spełniać określone produkty, w tym:
a)

standardy emisyjne z urządzeń,

b) dopuszczalna lub wymagana zawartość określonych substancji w produkcie,
c)

zakaz występowania określonych substancji w produkcie,

d) cechy i parametry produktu;
4) terminy, w których poszczególne wymagania zaczynają obowiązywać poszczególne
produkty lub grupy produktów.
4. Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się do urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art.
146 ust. 3.
Art. 170.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kierując
się potrzebą ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie oddziałujących na
środowisko, produkty z tworzyw sztucznych, na których należy zamieszczać informację o
ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfikację produktu lub grupy produktów oraz
ich nazwy;
2) termin, w którym zaczyna obowiązywać wymaganie dotyczące zamieszczenia informacji.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
zamieszczania i treść informacji o negatywnym oddziaływaniu produktu na środowisko
na produktach, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia
konsumentom możliwości łatwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia
ochrony środowiska.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać ustalone:
1) wielkość informacji;
2) wzory informacji;
3) grafika i kolory informacji.
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1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, o
których mowa w art. 175 ust. 1-3.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) przypadki, w których są wymagane:
a)

ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku,

b) okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku;
2) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;
3) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych;
4) sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może zostać ustalone wymaganie prowadzenia
pomiarów:
1) w zależności od:
a)

kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejowej albo linii tramwajowej,

b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska albo portu,
c)

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych drogi, linii kolejowej albo linii
tramwajowej;

2) w związku z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu:
a)

na terenach gęsto zaludnionych,

b) na terenach objętych ochroną ze względu na potrzeby ochrony środowiska na podstawie
przepisów szczególnych;
3) dla poszczególnych odcinków dróg, linii kolejowych albo linii tramwajowych.
Art. 177.
1. Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 175, zarządzający drogą, linią kolejową, linią
tramwajową, lotniskiem lub portem przedkłada organowi ochrony środowiska oraz
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, o ile pomiary te mają szczególne
znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z
eksploatacji tych obiektów.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które ze względu na szczególne znaczenie dla
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obiektów powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, oraz terminy i sposób prezentacji tych
wyników, kierując się potrzebą zapewnienia systematycznej obserwacji zmian stanu
środowiska.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostaną ustalone:
1) przypadki, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na cechy
obiektów, o których mowa w art. 176 ust. 3 pkt 1, oraz ich usytuowanie;
2) forma przedkładanych wyników pomiarów;
3) układ przedkładanych wyników pomiarów;
4) wymagane techniki przedkładania pomiarów;
5) terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów.
Art. 187.
1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną
środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w
znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, może
być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w
środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
1a. Ustanawiając zabezpieczenie roszczeń, organ ochrony środowiska, o którym mowa w art.
376 pkt 2 i 2b, właściwy do wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1,
2 i 4, uzgadnia wysokość tego zabezpieczenia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
1b. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1a, następuje w formie postanowienia, na które służy
zażalenie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany
przez organ wydający pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego pozwolenie.
4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie
wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się przez
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1, 2 i 4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na rzecz organu
wydającego pozwolenie.
4a. W pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów
ustanawia się zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając rodzaj i skalę działalności
prowadzonej w instalacjach oraz związane z tym prawdopodobieństwo wystąpienia i
rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą zapewnienia
pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w środowisku,
może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, w których zabezpieczenie, o
którym mowa w ust. 1, powinno zostać ustanowione.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo
wystąpienia i rozmiary potencjalnych szkód w środowisku oraz kierując się potrzebą
zapewnienia pokrycia kosztów działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w
środowisku, może określić, w drodze rozporządzenia, sposoby określania wysokości
zabezpieczenia roszczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot
korzystający ze środowiska działalności, wielkości produkcji i parametrów technicznych
instalacji.
Art. 201.
1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze
względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania,
rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw środowiska
uwzględni rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach.
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Minister właściwy do spraw środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych
technikach, konkluzjach BAT i dokumentach referencyjnych BAT oraz rozpowszechnia je
na potrzeby organów właściwych do wydawania pozwoleń i zainteresowanych
podmiotów korzystających ze środowiska.
Art. 209.
1. Organ właściwy do wydania pozwolenia przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, zapis wniosku w postaci
elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania.
2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej
zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.
Art. 210.
1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie
opłaty rejestracyjnej.
2. (uchylony).
3. Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 12 000 zł.
3a. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego
w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata
ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o
wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
rejestracyjnych, kierując się zakresem dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia
ze względu na skalę i rodzaj działalności prowadzonej w instalacjach oraz koniecznością
zgromadzenia środków umożliwiających wykonywanie zadań, o których mowa w art.
206 i 212.
Art. 211.
1. Pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w
art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
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niezwłocznie organ właściwy do wydania pozwolenia oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska o naruszeniu warunków tego pozwolenia.
3. Wielkości dopuszczalnej emisji określone w pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji
wymagającej pozwolenia zintegrowanego określa się dla takich samych lub krótszych
okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości emisyjne, jeżeli
zostały one ustalone.
4. Jeżeli konkluzje BAT nie określają granicznych wielkości emisyjnych, określone w
pozwoleniu zintegrowanym warunki odpowiadają poziomowi ochrony środowiska
określonemu w konkluzjach BAT.
5. W pozwoleniu zintegrowanym określa się - dla instalacji wymagających uzyskania
pozwolenia zintegrowanego - zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z
wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli
zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT - można uwzględnić
dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o
których mowa w art. 147, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 148 ust. 1.
5a. W pozwoleniu zintegrowanym można określić - dla instalacji wymagających uzyskania
pozwolenia zintegrowanego - zakres i sposób monitorowania wielkości emisji w zakresie
wykraczającym poza wymagania dotyczące monitorowania określone w konkluzjach
BAT, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska.
6. Pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej
pozwolenia zintegrowanego:
1) rodzaj prowadzonej działalności;
2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;
3) wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające
na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich
systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;
4) w przypadku instalacji, które wymagają raportu początkowego - sposób prowadzenia
systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych
substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w
związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych
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5) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko;
6) wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem,
wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów, o
których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby,
wraz z przewidywanymi wariantami;
7) ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub
do ziemi;
8) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust.
6;
9) sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg
informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakładów, o których mowa w
art. 248 ust. 1;
10) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby
usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej
eksploatacji, gdy są one przewidywane;
11) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;
12) zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie
nieobjętym przepisami art. 149.
7. W pozwoleniu zintegrowanym obejmującym źródło spalania paliw, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 146h, określa się, dla tego źródła, maksymalne
emisje substancji na okres, o którym mowa w art. 146f ust. 3, wraz z warunkami
uznawania ich za dotrzymane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
146h pkt 4.
8. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania związane z
eksploatacją instalacji, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu
ochrony środowiska jako całości.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, w pozwoleniu zintegrowanym stwierdza
się konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
10. Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ust. 9, wywołuje skutki prawne od dnia
wejścia w życie uchwały rady powiatu albo uchwały sejmiku województwa o utworzeniu
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11. Uzasadnienie pozwolenia zintegrowanego zawiera ocenę, o której mowa w art. 204 ust. 2.
12. Organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, elektroniczną kopię
pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia ich wydania.
Art. 212.
1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia
zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska lub podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1,
może zwrócić się do starosty o udzielenie informacji lub udostępnienie innych niż
wskazane w ust. 1 dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;
uprawnienie to przysługuje podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, także w
stosunku do marszałka województwa.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania przez starostę
pozwoleń zintegrowanych minister właściwy do spraw środowiska kieruje wystąpienie,
którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w
przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego.
4. W przypadku skierowania wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu
do spraw środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i
postępowaniu przed sądem administracyjnym.
5. Podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informacje mogące stanowić podstawę do podjęcia przez ministra działań w
celu wyeliminowania nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych.
Art. 213.
1. Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2, minister
właściwy do spraw środowiska może zlecić osobie fizycznej albo prawnej, która ze
względu na posiadane kompetencje, doświadczenie i wyposażenie będzie gwarantowała
należyte ich wykonywanie.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o zamówieniach
publicznych, na okres od 5 do 8 lat.
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których mowa w ust. 1, a także konieczność zapewnienia przez wybrany podmiot
bezpieczeństwa powierzonych oraz sporządzonych w związku z wykonywaniem zadań
dokumentów i baz danych.
4. Informacja o zawarciu umowy zlecającej wykonywanie zadań, jej wypowiedzeniu albo
wygaśnięciu jest publikowana, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż na 60 dni przed terminem
odpowiednio wejścia w życie umowy, jej wypowiedzenia albo wygaśnięcia.
5. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, podaje się do wiadomości:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fizycznej albo nazwę i adres siedziby
osoby prawnej, z którą zawarto umowę;
2) datę rozpoczęcia przez wskazany podmiot wykonywania zleconych zadań albo datę
zakończenia ich wykonywania z uwagi na wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy.
6. W okresie wykonywania zadań przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy do
wydania pozwolenia zintegrowanego przedstawia kopię wniosku o wydanie pozwolenia
oraz kopię wydanego pozwolenia temu podmiotowi.
7. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy podmiot, o którym mowa
w ust. 1, ma obowiązek przekazania ministrowi właściwemu do spraw środowiska
powierzonych oraz sporządzonych w związku z wykonywaniem zadań dokumentów i baz
danych.
8. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 7 podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 215.
1. Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia
zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później
niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.
2. Organ właściwy do wydania pozwolenia informuje prowadzącego instalację o rozpoczęciu
analizy, a w trakcie jej przeprowadzania:
1) bierze pod uwagę wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od czasu wydania pozwolenia
lub ostatniej analizy wydanego pozwolenia;
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wyników monitorowania procesów technologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia
analizy i umożliwiających porównanie ich z najlepszymi dostępnymi technikami
opisanymi w odpowiednich konkluzjach BAT oraz określonymi w nich wielkościami
emisji;
3) dokonuje oceny zasadności udzielenia odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2.
3. Organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada niezwłocznie wyniki analizy
prowadzącemu instalację oraz, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art.
213 ust. 1.
4. W przypadku gdy analiza dokonana na podstawie ust. 1 wykazała konieczność zmiany
pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy do wydania pozwolenia niezwłocznie:
1) przekazuje prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji,
w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej konkluzji BAT, do wymagań określonych w konkluzjach BAT;
2) wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w
terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający
związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.
5. W decyzji o zmianie pozwolenia wydanej na wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, organ
właściwy do wydania pozwolenia określa termin, nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, dostosowania instalacji do
nowych wymagań określonych w tej decyzji.
6. Udzielając odstępstwa, o którym mowa w art. 204 ust. 2, organ właściwy do wydania
pozwolenia może określić późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych
wymagań.
7. W decyzji o ograniczeniu wydanej na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 5 stosuje się
odpowiednio przepis ust. 5.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie stosuje się przepisów art. 210.
Art. 220.
1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w
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pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz
rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.
3. Jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2,
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
1) nie będzie wymagać pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów wygasa z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia;
2) będzie wymagać pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie było wymagane, to obowiązek
posiadania pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego
rozporządzenia.
Art. 221.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz
informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać:
1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
ciągu roku;
2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
powstającego produktu;
3) opis

terenu

w

zasięgu

pięćdziesięciokrotnej

wysokości

najwyższego

miejsca

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych
ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn.
zm.);
4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
5) aktualny stan jakości powietrza;
6) określenie warunków meteorologicznych;
7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o
których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
8) (uchylony).
1a. (uchylony).
2. Informacje, o których mowa:
1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów
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instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich
wyrażone są te standardy;
2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru
wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz
proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 700, 730 i 848).
Art. 222.
1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu
ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na
poziomie niepowodującym przekroczeń:
a) wartości odniesienia substancji w powietrzu,
b) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zostaną ustalone:
1) warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie;
2) oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
3) okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia;
4) zróżnicowane poziomy substancji w powietrzu dla:
a)

terenu kraju z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej,

b) (uchylona),
c)

obszarów ochrony uzdrowiskowej;

5) referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, mogą zostać ustalone:
1) czas obowiązywania wartości odniesienia;
2) warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
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zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone, zróżnicowane w zależności
od przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania terenu:
1) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) dopuszczalne częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w
powietrzu;
3) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów substancji zapachowych w powietrzu.
7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, mogą zostać ustalone:
1) czas obowiązywania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) zależność wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu lub dopuszczalnych
częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od
jakości zapachu;
3) rodzaje instalacji, dla których ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza ustala się, uwzględniając wartości odniesienia substancji zapachowych w
powietrzu.
Art. 236b.
1. Prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych
w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu
obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz
transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.
1a. W przypadku zlecania przez prowadzącego instalację, o którym mowa w ust. 1, usług
związanych z eksploatacją instalacji innemu podmiotowi, w tym w zakresie świadczenia
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu instalacji, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, usługodawca przekazuje prowadzącemu
instalację niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1.
2. Wojewódzki

inspektor ochrony środowiska ocenia jakość dostarczonych przez

prowadzących instalacje danych, w szczególności pod względem ich kompletności,
spójności i wiarygodności.
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Środowiska dane niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru, w terminie do dnia 30
września roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i
przejrzystości informacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz formę przedkładania i wymagane techniki
przedkładania tego sprawozdania.
Art. 242.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać przegląd ekologiczny dla poszczególnych
rodzajów instalacji.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone szczegółowe
wymagania odnośnie do:
1) formy sporządzania przeglądu;
2) zakresu zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w przeglądzie;
3) rodzaju dokumentów, z których informacje powinny zostać uwzględnione w przeglądzie.
Art. 253.
1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu o
bezpieczeństwie.
2. Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że:
1) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest przygotowany do stosowania programu
zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych;
2) zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa, o którym mowa w art.
252;
3) zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki
konieczne do zapobieżenia im;
4) zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania
i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z wyłączeniem środków
transportu, i infrastruktury, związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko
wystąpienia awarii;
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opracowany

wewnętrzny

plan

operacyjno-ratowniczy

oraz

dostarczono

komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania
zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;
6) zawarto w nim niezbędne informacje dla celów planowania i zagospodarowania
przestrzennego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinien odpowiadać
raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma sporządzenia raportu;
2) zakres zagadnień, które powinny zostać w raporcie określone i ocenione;
3) zakres terytorialny raportu;
4) rodzaje dokumentów, z których informacje powinny zostać uwzględnione w raporcie.
Art. 260.
1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje
się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
2. Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szczególności:
1) zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i
środowiska;
2) propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii
przemysłowej;
3) informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o
działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej,
przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej,
wojewodzie,

wojewódzkiemu

inspektorowi

ochrony

środowiska,

regionalnemu

dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta;
4) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska
do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe - sposobów usunięcia
zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska;
5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.
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spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany
operacyjno-ratownicze, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitych zasad planowania
ratowniczego.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone:
1) forma sporządzenia planów;
2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone, ocenione i ustalone;
3) zakres terytorialny planów.
Art. 270.
1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji
otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki
awarii przemysłowej mogą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie przekaże ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej, istotne dla sprawy informacje, a w szczególności raport o
bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
1a. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji
otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że zakład nie powoduje
ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym, niezwłocznie
zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw środowiska, za pośrednictwem
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1,
niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki awarii
przemysłowej, o lokalizacji zakładu o dużym ryzyku. Do zawiadomienia dołącza się
informację dotyczącą raportu o bezpieczeństwie oraz zewnętrzny plan operacyjnoratowniczy w części dotyczącej zagrożeń transgranicznych.
2a. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust.
1a, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe państwo oraz przekazuje informację o
braku obowiązku sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu informacji od Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu awarii przemysłowej na terytorium
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mogą wystąpić skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie istotne dla sprawy informacje.
Art. 271.
1. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji o wystąpieniu awarii
przemysłowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której skutki mogą oddziaływać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zawiadamia o tym Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w sytuacji określonej w ust. 1,
niezwłocznie podejmuje akcję ratowniczą.
3. Na potrzeby wystąpienia z roszczeniem wobec podmiotów odpowiedzialnych Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej, po zakończeniu akcji ratowniczej, dokona
szacunku strat powstałych wskutek transgranicznego oddziaływania awarii przemysłowej
na środowisko oraz kosztów akcji ratunkowej.
Art. 271a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o:
1) awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych awarii;
2) doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania awariom;
3) zakładach mogących powodować awarie;
4) substancjach niebezpiecznych, które mogą zostać uznane za substancje niepowodujące
zagrożenia awarią przemysłową wraz z uzasadnieniem.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się nie później niż w terminie roku
od dnia wystąpienia awarii objętej obowiązkiem zgłoszenia.
Art. 271b.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań ministra
właściwego do spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom,
transgranicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom
wód granicznych.
Art. 271c.
Minister właściwy do spraw środowiska koordynuje realizację zadań związanych ze
współpracą międzynarodową w sprawach przeciwdziałania awariom.
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1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2,
przedkłada marszałkowi województwa:
1) wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o
zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:
a)

rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji - w przypadku
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

b) wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do
emisji i liczbie uprawnień do emisji - w przypadku wydania uprawnień do emisji,
c)

rodzajach i ilości składowanych odpadów - w przypadku składowania odpadów

- oraz o wysokości należnych opłat,
2) wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat
- z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.
1a. Wykazy, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.
2. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają
one z wykazu o wysokości należnych opłat.
3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, są sporządzane na podstawie:
1) raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, lub
2) przepisów wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz stosownie
do informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12,
art. 71 ust. 11 i art. 73 ust. 10 tej ustawy, lub
3) dokumentów ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
4. Informacje o wysokości należnych opłat zawarte w wykazach, o których mowa w ust. 1,
stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wykazy, o których mowa w
ust. 1, zawierają pouczenie, że informacje w nich zawarte stanowią podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
5. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie informacji i danych zawartych w
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grudnia 2012 r. o odpadach, marszałek województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania
odpadów.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przedkładania wykazów, o których mowa w ust. 1, i wymagania z tym związane,
2) formę i postać wykazów, o których mowa w ust. 1,
3) wzory wykazów, o których mowa w ust. 1
- mając na względzie konieczność ustalenia i weryfikacji zakresu korzystania ze środowiska
oraz wysokości należnych opłat, a także jednolitego sposobu ich przedstawiania.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
Art. 291.
1. Stawki opłat, ustalone w art. 290 ust. 1 oraz określone na podstawie art. 290 ust. 2, za rok
poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu
odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie
komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do dnia 31 października każdego
roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawek opłat na rok następny, uwzględniając
dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz zasadę, o której mowa w ust. 1.
Art. 306.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone:
1) szczegółowe warunki uznawania pomiarów za ciągłe;
2) sposoby ustalania przekroczeń na podstawie wyników ciągłych pomiarów w zakresie:
a)

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

b)

(uchylona),

c)

emitowania hałasu do środowiska.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone sposoby uzupełniania
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Art. 321h.
1. Podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie
emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę
emisyjną w terminie:
1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4,
2) określonym dla należności celnych - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c
ust. 1 pkt 2
-

na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania
wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

2. W przypadku powstania nadpłaty w opłacie emisyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego
dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji
w sprawie opłaty emisyjnej, mając na uwadze zapewnienie jednolitości informacji
składanych przez podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, oraz zapewnienie
możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat.
Art. 376.
Organami ochrony środowiska, z zastrzeżeniem art. 377, są:
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
2) starosta;
2a) sejmik województwa;
2b) marszałek województwa;
3) wojewoda;
4) minister właściwy do spraw środowiska;
5) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
6) regionalny dyrektor ochrony środowiska.
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Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do
marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz w art. 378 ust.
2a i 2aa.
Art. 385.
1. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzeń:
1) określi organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej albo przez niego nadzorowanych, uwzględniając specyfikę i charakter zadań
realizowanych przez te organy;
2) może określić w porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw klimatu oraz>
ministrem właściwym do spraw środowiska szczegółowe sposoby realizacji przepisów o
ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone:
1) organy odpowiadające za nadzór;
2) zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych;
3) przysługujące kompetencje w zakresie wykonywanych zadań.
3. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, formę, zakres, układ,
techniki i terminy przedstawiania przez jednostki nadzorowane organom nadzorczym, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
4. Minister, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, uwzględni
specyfikę funkcjonowania Sił Zbrojnych:
1) w zakresie eksploatowania charakterystycznej infrastruktury;
2) w toku działalności szkoleniowej;
3)

w toku innej szczególnej działalności mającej związek z koniecznością spełnienia

wymagań ochrony środowiska.
Art. 387.
Tworzy się Państwową Radę Ochrony Środowiska, zwaną dalej "Radą", jako organ doradczy
i opiniodawczy ministra właściwego do spraw środowiska.
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Do zakresu działania Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw
środowiska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i
wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.
Art. 389.
Występując do Rady o opinię, minister właściwy do spraw środowiska dołącza niezbędne
materiały.
Art. 390.
W skład Rady wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz
członkowie, w liczbie do 30, powoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska
na okres 5 lat spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji
ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.
Art. 391.
1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części budżetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia minister właściwy do spraw środowiska.
Art. 393.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska, mając na uwadze
potrzebę sprawnego funkcjonowania Rady.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:
1) organizacja Rady;
2) tryb działania Rady.
Art. 400a.
1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:
1)

(uchylony);

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2a) przedsięwzięcia związane z wdrożeniem programu działań, o którym mowa w art. 104
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
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(uchylony);

4)

(uchylony);

5)

wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska;

6)

działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w
przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), wspomaganie realizacji zadań
przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym tworzenia miejsc
spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

7) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;
8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
8a) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w
bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;
8b) finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi;
8c) koszty usunięcia odpadów i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art.
26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
9)przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji
polegających na samooczyszczaniu;
9a) przedsięwzięcia
historycznego

związane

z

zanieczyszczenia

niepolegającą
powierzchni

na

samooczyszczaniu

ziemi,

jeżeli

remediacją

obowiązanym

do

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca
powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;
9b) realizację zadań wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60 i
534);
10) wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o
restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752);
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wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego;

11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej;
12) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
13) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji,
służących badaniu stanu środowiska;
14) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w
szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska
obowiązanych do ponoszenia opłat;
15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów
pomiarowych zużycia wody i ciepła;
16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku;
17) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód
górniczych, a także ich skutków;
18) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których występują te ruchy;
19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
20) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w
przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
23) (uchylony);
24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
25a)

opracowywanie audytów krajobrazowych;

26) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących
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zabytkami;
27) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego;
28) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub
zwierząt;
29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
30) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w
lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska;
31a)

zadania związane z racjonalnym wykorzystaniem żywności oraz przeciwdziałaniem
jej marnowaniu;

32) edukację

ekologiczną

oraz

propagowanie

działań

proekologicznych

i

zasady

zrównoważonego rozwoju;
33) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
34) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych
dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o
wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których
mowa w art. 206 i 212;
35) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a
także efektywnego wykorzystywania paliw;
36) wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i
urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i
gospodarki wodnej;
37) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań
krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju
zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz
krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i
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37a)

zadania służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą,
będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w kompetencji ministra
właściwego do spraw środowiska;

38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi;
39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy
z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693);
41a)

przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania
i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);

42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.
2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego
Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia
przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z
warunkami jej dopuszczalności.
Art. 400d.
1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 12 członków.
2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia,
minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady Nadzorczej:
1) dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego;
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3) przedstawiciela ministra właściwego do spraw energii;
4) przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
5) przedstawiciela organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, które posiadają
struktury organizacyjne na terenie całego kraju, zgłoszonego przez te organizacje i
cieszącego się poparciem największej liczby tych organizacji.
3. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji
ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, wskazując jednocześnie
miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.
4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie
pisemnej.
5. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do spraw
środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.
6. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska, uwzględniając stanowiska podmiotów, o których mowa
w ust. 2.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister właściwy
do spraw środowiska.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując
się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Art. 400e.
1. Organami wojewódzkich funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich funduszy i zarządy
wojewódzkich funduszy.
2. Obsługę rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zarządów wojewódzkich funduszy
zapewniają biura wojewódzkich funduszy.
[3. Organizację wewnętrzną biur wojewódzkich funduszy określają zarządy wojewódzkich
funduszy.]
<3. Organizację

wewnętrzną

biur

wojewódzkich

funduszy
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wojewódzkich funduszy.>
Art. 400f.
1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 5 członków.
2. W skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzą:
1)

członkowie rad wyznaczeni przez [wojewodę] <ministra właściwego do spraw
klimatu> spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych;

2)

członkowie rad wyznaczeni przez Zarząd Narodowego Funduszu;

3)

członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę;

4)

(uchylony);

5)

(uchylony);

6)

(uchylony);

7)

przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu, urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw środowiska, urzędów obsługujących centralne organy administracji
rządowej podległe albo nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska
lub jednostek podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
środowiska;

8)

wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw środowiska.
8. W razie niewyznaczenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, odpowiednio,
przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, w terminie 30
dni od dnia wygaśnięcia mandatu, minister właściwy do spraw środowiska może powołać
na ich miejsce swoich przedstawicieli.
9. (uchylony).
[10. Szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy
za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych
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<10. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za
udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady, kierując się przepisami o
wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.>
Art. 400h.
1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy należy odpowiednio:
1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek;
3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość jednostkowa przekracza:
a)

w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość odpowiednio
kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro,

b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5% przychodów
uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów
wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i pracowników
Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich funduszy i
pracowników biur wojewódzkich funduszy;
6) kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich
funduszy;
7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań z
działalności:
a)

Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

b) wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw środowiska;
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udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za zobowiązania podmiotu
lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania opłat prowizyjnych od poręczeń.
1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii
działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok objęty
tą strategią;
3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30
września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią;
4)

uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o
których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez
wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów
Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; [listy programów
priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z
Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;]

5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
6) uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym;
7) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i
rozliczania dotacji;
8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli
zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1 000 000 euro;
9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania
obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia
udziałów do spółek;
10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej.
3. (uchylony).
4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także:
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wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z
uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok
objęty tymi strategiami;
2)uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego
roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania wojewódzkich
funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska;
3)

zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć
priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w
zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu
wodnego;

4) uchwalanie rocznych planów finansowych;
5) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i
rozliczania dotacji;
5a) zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli
zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez ten fundusz
w roku poprzednim;
6)

dokonywanie wyboru firmy audytorskiej;

7) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub
zbywania nieruchomości.
5. Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60%
wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewódzkiego
funduszu.
6. Dopuszczalna wysokość poręczeń za zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów nie
może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu
albo wojewódzkiego funduszu.
Art. 400i.
1. Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 3 do 5 członków.
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1) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu powoływany przez ministra właściwego do spraw
środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
oraz odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska - na wniosek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu;
2) zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu powoływani przez ministra właściwego
do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska - na wniosek
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego
Funduszu.
5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu ogłasza się
przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie
Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie
powinno zawierać:
1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
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6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu przeprowadza Rada
Nadzorcza Narodowego Funduszu. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana
na zlecenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu przez osobę niebędącą członkiem
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
9. Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o
stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu wyłania nie więcej niż 3
kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
11. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu sporządza protokół
zawierający:
1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.
12. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Narodowego Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-13.
15. Funkcji członka Zarządu Narodowego Funduszu nie można łączyć z zatrudnieniem w
administracji rządowej lub samorządowej, z członkostwem w radach nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa, członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem posła, senatora lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego.
16. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz,
dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Narodowego Funduszu, z zastrzeżeniem art. 400k ust. 4.
17. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy w stosunku do pracowników Biura Narodowego Funduszu.
18. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu zatrudnia pracowników Biura Narodowego
Funduszu na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii Zarządu Narodowego
Funduszu.
Art. 400k.
1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy
odpowiednio:
1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów
działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe;
2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy;
4) gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z
zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy;
5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym wojewódzkich
funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
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Funduszu i wojewódzkich funduszy zadań regionalnych dyrektorów ochrony środowiska
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi objętych harmonogramami,
o których mowa w art. 101j ust. 1, oraz w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w
środowisku lub szkód w środowisku objętych harmonogramami, o których mowa w art.
16a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie.
2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także:
1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po zasięgnięciu
opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do
spraw energii co do zawartych w nich ustaleń;
<1a)

sporządzanie

list

programów

priorytetowych

Narodowego

Funduszu

i

przedstawianie ich w celu uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej uzgadnia
się z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
1b) przyjmowanie programów priorytetowych, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez
ministra właściwego do spraw klimatu;>
2) opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym;
3) sporządzanie

i

przekazywanie

Głównemu

Inspektorowi

Ochrony

Środowiska

kwartalnych informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14
ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479), z podaniem nazwy,
siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów, wysokości kwoty
wpłaconej z tytułu opłaty oraz daty dokonania zapłaty w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w terminie do końca miesiąca po
zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje;
4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie
do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczej informacji
o:
a)

zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 181 wycofanych z eksploatacji,
c)

powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z
eksploatacji;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej
informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust.
3 pkt 2, art. 62 ust. 6 oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art.
77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125), w terminie do
dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także:
1) opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy;
2)

(uchylony).

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są upoważnione
dwie osoby, działające łącznie, spośród:
1) pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu;
2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, działających
w granicach ich umocowania.
5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są
upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:
1) pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy;
2) pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy,
działających w granicach ich umocowania.
6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw i
obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu
określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w
stosunku do osób trzecich.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji,
określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których
mowa w ust. 2 pkt 3-5.
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Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych nadaje Narodowemu Funduszowi, w drodze rozporządzenia, statut
określający organizację wewnętrzną Narodowego Funduszu, tryb działania jego organów
oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego
działania Narodowego Funduszu oraz właściwego wykorzystania środków publicznych
zgromadzonych przez Narodowy Fundusz w celu realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju.
Art. 400p.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb
działania organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzielania pełnomocnictw,
kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich
funduszy oraz właściwej realizacji ich zadań.
Art. 400q.
1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową,
pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie
zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.
2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
3. Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest
roczny plan finansowy.
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach
finansowych:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) koszty, w tym:
a)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c)

zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;
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6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
5. W rocznym planie finansowym Narodowego Funduszu mogą być dokonywane zmiany
przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw środowiska,
wydanej po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. O
dokonanych zmianach należy niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
6. Narodowy Fundusz sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i
dwa kolejne lata, w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, kierując się
potrzebą zapewnienia jednolitego sposobu przeznaczania środków publicznych na
realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegania ładu finansów
publicznych.
Art. 400r.
[1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw
środowiska.]
<1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy sprawuje
minister właściwy do spraw klimatu, z tym że w odniesieniu do wojewódzkich
funduszy czynności organu nadzoru, o których mowa w ust. 4–8, wykonują
wojewodowie.>
2. Uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu są przekazywane w terminie 7 dni od
dnia ich podjęcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska. <Uchwały rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy są przekazywane wojewodzie w terminie 7 dni
od dnia ich podjęcia.>
3. Uchwała Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu sprzeczna z prawem jest nieważna.
4. O nieważności uchwały w całości albo w części orzeka, w drodze decyzji, organ nadzoru w
terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
5. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały,
może wstrzymać jej wykonanie.
6. W sprawach stwierdzenia nieważności uchwały stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
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7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do
sądu administracyjnego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania
uchwały należy do sądu administracyjnego.
[10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organami
nadzoru są wojewodowie.]
<10. Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy.>
Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.
2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1)

finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju;

2)

(uchylony);

3) finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze.
2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
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4. (uchylony).
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie:
1) poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz.
51);
3) rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na:
a)

nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

b) nabycie

stacji

redukcyjno-gazowych

umożliwiających

przyłączenie

instalacji

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego;
4) rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub wytwarzaniem
energii z tych źródeł, w szczególności na:
a)

promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach,

b) opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii
elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania energii
wytwarzanej w tych instalacjach;
6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego
funkcjonowania

i

rozwoju

sektora

energetycznego,

wynikających

z

zasady

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa;
7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa
dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
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funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej
gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.
9)

działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

5a. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7-7b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12, 13a i 13b, po pomniejszeniu o koszty
obsługi tych przychodów, przeznacza się na:
1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami,
zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną;
2) (uchylony);
2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w zakresie
przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3)

administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w
tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie;

4) dofinansowanie działań w zakresie:
a)

gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów,

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej
Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem
odpadów,
c)

zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b;

5) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony
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bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;
6)

finansowanie kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8c.

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych;
2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.
9b. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub
uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących
zanieczyszczenie powietrza.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o
których mowa w ust. 1-5 i 8-9b, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9b mogą być zmniejszane za zgodą
ministra właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do
spraw

środowiska

uwzględnia

w

szczególności

potrzeby

realizacji

zasady

zrównoważonego rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których
mowa w art. 14 ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
11a. Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018
r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018
r. poz. 2383).
12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9b z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.
13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są
przeznaczone na wspieranie rozwoju:
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szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co
najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych
lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 i 1309), a w przypadku zastosowania ich w
instalacjach przemysłowych co najmniej 70%;
2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające
minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji
Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne
dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła
zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 301 z
20.11.2007, str. 14, z późn. zm.);
3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania słonecznego,
wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach europejskich, w
tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami
energetycznymi.
14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do
mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w
szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie
międzynarodowym.
Art. 404.
1. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5
i 6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego
przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów,
przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową dochodów gmin
i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, osiągniętą w roku poprzednim, w
terminie do końca I półrocza roku następnego.
3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego
wojewódzkiego funduszu, w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w
którym wystąpiła nadwyżka.
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zaległości podatkowych.
Art. 410d.
Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw
środowiska na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem
ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 410e.
Art. 410e.
1. Środki Narodowego Funduszu niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7,
oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji
gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, można także przeznaczać, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska,
na:
1) udzielanie pomocy w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju państwom
niewymienionym w załączniku I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996
r. poz. 238), zwanej dalej "Konwencją Klimatyczną";
2) dokonywanie wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i
funduszy, zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finansowych służących
realizacji celów Konwencji Klimatycznej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na wspieranie projektów i inwestycji z
zakresu:
1) ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych;
2) pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla (CO2);
3) adaptacji do zmian klimatu;
4) wzmocnienia instytucjonalnego.
3. Środki Narodowego Funduszu niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7,
oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji
gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane przez
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ust. 2.
Art. 411.
1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze
środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:
1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) udzielanie dotacji, w tym:
a)

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

b) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
c)

dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,

d) (uchylona),
e)

dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu przepisów
art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018 i 1309);

3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji.
1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d,
określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu.
1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość
niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.
1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.
[2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii
ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii
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<2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii
ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa –
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.>
3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania
zadań i osiągnięcia planowanych efektów.
3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele
związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez
podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki
komunalnej.
3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat
ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest
leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki
wodnej.
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków
dewizowych.
5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń:
1) spłaty kredytów lub pożyczek,
2) spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,
3) zwrotu przyznanych środków
- pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu
ochrony

środowiska

lub

gospodarki

wodnej

oraz

ustanowienia

zabezpieczeń

odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na wypadek
roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli.
5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie.
5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń,
uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania.
6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska,
jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe,
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ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości
lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach.
6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz
nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem
przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.
7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza
10 000 000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków,
elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące
analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub
technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania
zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji.
8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz
przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.
9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za
działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o
których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub
wojewódzkie fundusze.
10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe
bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na
wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub
częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e.
10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie
środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie
określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady
przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem
spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w
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10b. (uchylony).
10c. (uchylony).
10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o
zamówieniach publicznych.
10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy
przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków
finansowych, o których mowa w ust. 10.
10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z
przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i
przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb
geologii.
11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z
pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których
środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach.
Art. 411a.
1. Narodowy Fundusz może nabywać udziały lub akcje w spółkach, jeżeli statutowym lub
ustawowym przedmiotem działalności tych spółek jest ochrona środowiska i gospodarka
wodna.
1a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać akcje w spółce, o której mowa w art.
421a ust. 1
2. Narodowy Fundusz może obejmować udziały lub akcje w spółkach innych niż określone w
ust. 1 i art. 421a ust. 1 wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności wynikające z
umów zawartych z tym Funduszem;
3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie
obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy
Fundusz wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Przepisu art. 15
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 1302 i 1309) nie stosuje się.
4. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest
podmiot inny niż Skarb Państwa, przez wojewódzki fundusz wymaga zgody zarządu
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5. Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach,
akcjach i obligacjach.
6. Zarządy wojewódzkich funduszy przedstawiają zarządom województw oraz ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca,
informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach.

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

U S T A W A

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932
oraz z 2019 r. poz. 1403)
Art. 3.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów
takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na
terytorium kraju.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów
powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do
ustawy.
2a. (uchylony).
2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju produkty
wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia
2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co
najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.
3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym roku
kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów
powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym
roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym,
a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał
na rynek produktów - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym
roku.
3a. (uchylony).
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4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną
zgodnie z art. 11.
5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, w dniu
ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju.
6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium
kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca
wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia faktury potwierdzającej
wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.
7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.
8. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu> w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów
wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca
2020 r., kierując się:
1) potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów
powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności;
2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.
9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy
odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi dodaje się:
1) (uchylony);
2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju;
3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów
odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów
smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.
9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i
poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr
1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,
1544, 1564 i 1592).
9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 196 10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy
olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych
pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych
do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem
spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.
11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są
częściami

składowymi

lub

przynależnościami

towarów

wyeksportowanych

lub

wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy.
11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do
masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które zostały
wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy,
dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie
dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę
produktów.
11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z
produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów
powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.
11c. (3) Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę
olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "BDO".
11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do
masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które przedsiębiorca
w danym roku kalendarzowym wprowadził na terytorium kraju w drodze importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym samym roku kalendarzowym
wywiózł z kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie
dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę
produktów.
12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju
olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście
uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:
1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji;
2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska;
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13. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu> w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący
w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych
pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu
recyklingu, uwzględniając w nim:
1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych;
2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych;
3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach.

Art. 11.
1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji,
obejmującej informacje o:
1) masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich
rodzaje - w przypadku przedsiębiorcy;
2) wykazie

przedsiębiorców,

w

imieniu

których

działa

organizacja

oraz

masie

wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na
poszczególne ich rodzaje - w przypadku organizacji.
2. Informacje o:
1) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z
podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 1,
2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z
podziałem na poszczególne ich rodzaje - w przypadku organizacji
- ustalane na podstawie odpowiednio dokumentu potwierdzającego recykling albo dokumentu
potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.(4)
3. (5) Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego
konta w BDO.
4. (6) Dokumenty, o których mowa w ust. 2, są sporządzane przez prowadzącego odzysk lub
recykling na wniosek złożony za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO przez
przedsiębiorcę lub organizację, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w
terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
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odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu wniosek, o którym mowa w
ust. 4, składa w ich imieniu posiadacz odpadów.
6. (8) Prowadzący odzysk lub recykling udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2, za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przekazującemu odpady do odzysku lub
recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6a. (9) Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
przedsiębiorcy albo organizacji odzysku, dla których przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu
prowadzącego odzysk albo recykling;
3) informacje o masie odpadów przyjętych do odzysku lub recyklingu z podziałem na
poszczególne ich rodzaje, o numerze karty przekazania odpadów potwierdzającej ich
przyjęcie, a także o sposobie ich odzysku lub recyklingu.
7. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu> w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie
recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych
dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia
kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu
poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie
dokumentu

potwierdzającego

ten

eksport

lub

faktury

potwierdzającej

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.
8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub
recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone
dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.
9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie
dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych
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przez tego przedsiębiorcę.
10. (11) Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do przechowywania dodatkowej
ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 8a, przez
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Art. 14.
1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi(12):
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8)

dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy - 2,71 zł za 1
kg;

9)

dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy - 5,80 zł za 1
kg;

10) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy - 10,82 zł za 1 kg.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu> w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki
opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się
negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami
ich zagospodarowania.

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495)
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Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z [ministrem właściwym do
spraw środowiska] < ministrem właściwym do spraw klimatu> określi, w drodze
rozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków,
biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę

konstrukcji

budowlanych

i

wyposażenia

technicznego

urządzeń

kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechanicznobiologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzane ścieki
komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do
tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni
ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do
urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnych przepisów.

U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz
z 2019 r. poz. 9)
Art. 2.
1. W skład służby zagranicznej wchodzą:
1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra
właściwego do spraw zagranicznych;
2) niebędące członkami korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie zagranicznej;
3) pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy
organizacji międzynarodowej;
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służby

zagranicznej

przeniesieni

na

stanowiska

w

komórkach

organizacyjnych ministerstwa zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.]
<4) osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej.>
2. W skład służby zagranicznej nie wchodzą:
[1) członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;]
2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego;
3) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy o pracę zawartej na czas określony - wykonywania funkcji na placówce przez
członka rodziny - chyba że są one członkami korpusu służby cywilnej;
4) konsul honorowy, o którym mowa w ustawie określonej w art. 4 pkt 3.

Art. 2a.
1. W służbie zagranicznej, w tym na stanowiskach, o których mowa w art. 28a ust. 1, nie
może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była
współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.).
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby zagranicznej osób:
[1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3,]
<1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3,>
2) zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
3) zatrudnionych

w

ministerstwie

obsługującym

ministra

właściwego

do

spraw

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach
urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915),
4) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw zagranicznych - o ile osoby te są obywatelami polskimi<,>
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obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej>.
Art. 5.
1. Służbą zagraniczną kieruje minister właściwy do spraw zagranicznych.
2. Służba zagraniczna działa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw
zagranicznych i w placówkach zagranicznych.
[3. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 pkt 4, służba zagraniczna nie działa w komórkach
organizacyjnych ministerstwa zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.]
<4. Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej podlegają
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.>

Art. 6.
1. W służbie zagranicznej tworzy się stanowisko dyrektora generalnego służby zagranicznej.
2. Dyrektor generalny służby zagranicznej jest dyrektorem generalnym urzędu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wykonującym także
zadania określone w ustawie.
[2a. Dyrektor generalny służby zagranicznej wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu
wobec członków służby zagranicznej oraz członków korpusu służby cywilnej, o których
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3.]
<2a.

Dyrektor

generalny

służby

zagranicznej

wykonuje

zadania

dyrektora

generalnego urzędu wobec członków służby zagranicznej oraz członków korpusu
służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3.>
3. Dyrektorem generalnym służby zagranicznej może zostać osoba posiadająca stopień
dyplomatyczny, o którym mowa w art. 8.

<Art. 10a.
1. Zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wykonują wyznaczeni przez ministra
właściwego do spraw gospodarki:
1) członkowie korpusu służby cywilnej lub
2) osoby niebędące członkami służby cywilnej
– które spełniają wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5.
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stopień dyplomatyczny w terminie 14 dni od wyznaczenia przez ministra właściwego
do spraw gospodarki.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje
minister właściwy do spraw gospodarki.
4. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, udziela się urlopu bezpłatnego na czas
wykonywania zadań z zakresu dyplomacji ekonomicznej.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych i minister właściwy do spraw gospodarki
określą, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady wykonywania obowiązków
służbowych przez osoby, o których mowa w ust. 1.>

Art. 15.
1. Przedstawicielstwem dyplomatycznym w innym państwie lub stałym przedstawicielstwem
przy organizacji międzynarodowej kieruje ambasador, a do czasu objęcia placówki
zagranicznej przez ambasadora - kierownik przedstawicielstwa, którego wyznacza,
spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego, i odwołuje minister właściwy
do spraw zagranicznych.
<1a.

W odniesieniu do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii

Europejskiej czynności, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
zagranicznych wykonuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.>
2. Placówką zagraniczną, inną niż wymieniona w ust. 1, kieruje kierownik placówki
zagranicznej, którego wyznacza, spośród personelu dyplomatyczno-konsularnego, i
odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych na wniosek dyrektora generalnego
służby zagranicznej.
Art. 17.
1. Ambasadora mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra
właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.
<1a.

Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej

mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wspólny wniosek
ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaakceptowany przez
Prezesa Rady Ministrów.>
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spraw zagranicznych.
[3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi,
w drodze zarządzenia, formę i tryb wydawania poleceń ambasadorowi, kierując się
zadaniami służby zagranicznej i potrzebami polityki państwa.]
<3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, formę i tryb wydawania
poleceń ambasadorowi, kierując się zadaniami służby zagranicznej, zadaniami
związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i
potrzebami polityki państwa.>
[Art. 24a.
Członek służby zagranicznej może być przeniesiony na stanowisko w komórce organizacyjnej
ministerstwa zapewniającej obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.]

U S T A W A z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U.
poz. 1196, z późn. zm.)
Art. 7.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza program hut w drodze decyzji, po
uzyskaniu opinii:
1) ministrów właściwych do spraw: finansów publicznych, pracy i zabezpieczenia
społecznego, [ochrony środowiska] < klimatu, środowiska>, Skarbu Państwa,
2) Prezesów: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Program PHS S.A. minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza w drodze decyzji, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu
opinii, o których mowa w ust. 1.
3. Udzielenie opinii, o których mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia otrzymania programu. Nieudzielenie opinii w tym terminie oznacza
akceptację programu.
4. Program powinien zostać przedłożony do zatwierdzenia w okresie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.
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zamieścić zalecenia dotyczące jego realizacji.
6. Huta albo PHS S.A. jest obowiązana ogłosić, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim, informację o zatwierdzeniu programu, w terminie do 21 dni od dnia jego
zatwierdzenia.
7.

(6)

Z dniem ogłoszenia upadłości huty albo PHS S.A. minister właściwy do spraw

gospodarki stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1. Do ogłoszenia o
stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji ust. 6 stosuje się odpowiednio.

U S T A W A z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1082)
Art. 10.
1. Organami Zakładów są:
1) Rada Kuratorów;
2) Zarząd.
2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prymasa Polski;
3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
4) ministra właściwego do spraw rolnictwa;
<4a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;>
5) (uchylony)
6) Wojewody Wielkopolskiego;
7) burmistrza miasta Kórnika;
8) burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej;
9) Polskiej Akademii Nauk;
10) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
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Art. 19.
1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczodoradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw transportu, ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, < ministra właściwego do spraw
klimatu,> Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra
właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra
właściwego do spraw zdrowia, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu, powoływani i odwoływani przez ministra
właściwego do spraw transportu w porozumieniu z właściwymi ministrami.
3. W skład organu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą również, w liczbie nie większej niż 11,
przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw lotniczych, zarządzających lotniskami,
zarządzających ruchem lotniczym oraz wyższych uczelni kształcących w specjalnościach
związanych z lotnictwem, powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu.
4. Przewodniczącego Rady powołuje Rada spośród członków, zwykłą większością głosów.
5. Do zadań Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego należy w szczególności:
1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;
2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń,
dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym;
3) opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez
ministra właściwego do spraw transportu;
4) opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego;
5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń,
dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych
ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych;
6) opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do
spraw transportu.
6. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady,
w tym na jej obsługę administracyjną.
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spraw transportu w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu.

Art. 119.
1. Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej
użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być
ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa lotniczego, przy
zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych.
2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy i ograniczenia w
ruchu lotniczym niezbędne ze względu na:
1) ważny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) względy obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych, w tym
zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętych na podstawie
rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.
3. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na
obronność państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo
ruchu lotniczego, zgodnie z ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw <klimatu,> transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska, w drodze
rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych:
1) może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego
części na czas dłuższy niż 3 miesiące;
2) określi zasady wprowadzania przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego
ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie
dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z < ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić ograniczenia lub zakazy lotów dla statków powietrznych
niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem oraz
warunki i sposoby wprowadzania wyłączeń od tych zakazów, mając na względzie
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wynikające z przepisów międzynarodowych.

U S T A W A z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160)

Art. 3.
1. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń:
1) określonych w art. 9, w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o których
mowa w art. 5;
2) wprowadzonych na podstawie art. 10.
2. Ograniczeń określonych w art. 9 oraz wprowadzonych na podstawie art. 10 nie stosuje się
do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest:
[1)

Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do
spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;]

<1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego
do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych;>
2) Narodowy Bank Polski;
3) organ władzy publicznej podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym lub
administracyjnym, w tym zabezpieczającym lub egzekucyjnym.
3. Ograniczeń określonych w art. 9 nie stosuje się do obrotu dewizowego dokonywanego z
udziałem banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług
płatniczych lub innych podmiotów mających siedzibę w kraju, w zakresie działalności
podlegającej

nadzorom:

bankowemu,

ubezpieczeniowemu,

emerytalnemu,

nad

instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług
płatniczych lub nad rynkiem kapitałowym, prowadzonej przez te podmioty na rachunek
własny lub rachunek osób trzecich uprawnionych na podstawie ustawy lub zezwolenia
dewizowego do dokonania obrotu dewizowego podlegającego tym ograniczeniom.
4. Swoboda obrotu dewizowego z zagranicą wynikająca z ustawy nie narusza ograniczeń w
jego dokonywaniu wynikających z innych ustaw.
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w ustawie, o ile z przepisów wydanych na jej podstawie, zezwolenia dewizowego lub
przepisów dotyczących organów lub podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 nie wynikają
odrębne obowiązki.

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności

U S T A W A

publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2042)

Art. 18.
1. Organ restrukturyzacyjny, w terminie 45 dni od dnia wszczęcia postępowania
restrukturyzacyjnego, wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli z analizy
wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i
danych określonych w art. 13, wynika, że zamierzone działania prowadzić będą do
przeciwdziałania zjawiskom, o których mowa w art. 1 ust. 2.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala:
1) ogólną kwotę należności objętych restrukturyzacją pozostających w jego właściwości,
podając również rodzaj i wysokość poszczególnych należności oraz okres, którego
należność dotyczy;
2) wysokość opłaty restrukturyzacyjnej;
3) warunki spłaty należności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 6 ust. 1
pkt 2 lit. b i c;
4) zasady regulowania należności podlegających spłacie oraz opłaty restrukturyzacyjnej,
o ile organ restrukturyzacyjny uzna to za konieczne.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy
restrukturyzacji

należności

od

przedsiębiorców

objętych

programami

restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i
danych określonych w art. 13, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze
względu na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, zabezpieczenia
społecznego, gospodarki <, klimatu> albo środowiska - o opinię.
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3, wydaje opinię, w formie postanowienia; wyłącznie w przypadku opinii negatywnej,
opinia ministra nie wiąże organu restrukturyzacyjnego.
5. W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, organ
restrukturyzacyjny może w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustalić warunki
konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o zakończeniu
postępowania restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 21 ust. 1.
6. Terminy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie mogą być przedłużone.
7. Jeżeli z analizy danych wymienionych w ust. 1 wynika, że zamierzone działania
przedsiębiorcy nie rokują powodzenia w przeciwdziałaniu zjawiskom, o których mowa w
art. 1 ust. 2, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o umorzeniu wszczętego
postępowania restrukturyzacyjnego.

USTAWA

z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o

szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 144 oraz z 2019 r. poz. 1655)

Art. 34.
1. Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 33, może dotyczyć składników majątku,
które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorcy i są
zbędne

dla

prawidłowego

przeprowadzenia

i

zakończenia

postępowania

restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restrukturyzacji.
2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między
przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez [ministra właściwego do
spraw gospodarki] < ministra właściwego do spraw aktywów państwowych>, w
terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.
3. Wartość przeniesionych składników majątku przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa
na podstawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
<ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych> rozliczenie kosztów
realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia określonych w art. 58.

U S T A W A

z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych

operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 111)

Art. 11.
1. Zobowiązanie operatora, będącego spółką kapitałową, z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub
opłaty prolongacyjnej wygasa w przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo
akcji

w

podwyższonym

kapitale

zakładowym

operatora

albo

jego

podmiotu

dominującego, na zasadach określonych w ustawie.
2. Objęcie udziałów albo akcji, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora albo
jego podmiotu dominującego, składany na ręce ministra właściwego do spraw
informatyzacji, do którego powinny być załączone następujące dokumenty:
1) uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia operatora albo jego
podmiotu dominującego, podjęta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), o
bezwarunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego wnioskodawcy o kwotę
odpowiadającą kwocie podwyższenia, w drodze utworzenia nowych udziałów albo
akcji zaoferowanych Skarbowi Państwa w trybie określonym w niniejszej ustawie w
zamian za wierzytelność z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej;
2) oświadczenie operatora albo jego podmiotu dominującego, że w dniu składania
wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości, jak również nie są mu
znane okoliczności, które mogą doprowadzić do wystąpienia podstaw do ogłoszenia
upadłości w najbliższej przyszłości;
3) raport biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w art. 12 ust. 6.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zażądać przedstawienia przez
wnioskodawcę dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej
wnioskodawcy, jeżeli na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku nie będzie
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pkt 2.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w terminie jednego miesiąca od dnia
otrzymania wniosku albo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji w
przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie wniosek
[Prezesowi

Rady

Ministrów]

<ministrowi

właściwemu

do

spraw

aktywów

państwowych> albo informuje wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku.
5. [Prezes Rady Ministrów] <Minister właściwy do spraw aktywów państwowych>, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie woli o objęciu
zaoferowanych Skarbowi Państwa udziałów albo akcji.
6. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5,
zobowiązanie operatora do uiszczenia rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej
objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wygasa z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia
kapitału zakładowego wnioskodawcy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt
1.
7. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia
kapitału zakładowego operatora albo jego podmiotu dominującego, albo do dnia upływu
terminu, o którym mowa w ust. 5, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia złożenia
wniosku, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej lub opłaty
prolongacyjnej, której dotyczy wniosek.
8. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5, nie stosuje
się przepisów art. 312 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

U S T A W A

z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach

górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 155)

Art. 6.
1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje:
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gospodarki złożami kopalin>;
2) sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym [ministra właściwego do spraw energii]
<ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin> odpowiedzialnemu
za sprawy górnictwa;
3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
4) Głównemu Geologowi Kraju;
5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
odpowiedzialnym za sprawy górnictwa.
2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.
3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, Prezes Rady Ministrów stopień
generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek [ministra właściwego do spraw
energii] < ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin>.

Art. 7.
1. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw gospodarki złożami
kopalin>, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działającej w dziedzinie
górnictwa, nadaje następujące stopnie górnicze:
1) generalnego dyrektora górnictwa;
2) generalnego honorowego dyrektora górniczego;
3) dyrektora górniczego.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa nadaje pozostałe stopnie
górnicze.
3. Wniosek o nadanie stopnia górniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:
1) informacje o osobie, w stosunku do której występuje się z wnioskiem o nadanie tego
stopnia, określające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie,
aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, przebieg pracy w górnictwie,
posiadany stopień górniczy i datę jego nadania;
2) uzasadnienie.
Art. 15.
[Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw gospodarki złożami
kopalin>, w drodze rozporządzenia, określi:
1) wzór wniosku, o którym mowa w art. 7;
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3) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 8;
4) wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzorami odznak stopni górniczych, wzór
płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia.

U S T A W A z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2144 i 2217)
Art. 8.
[1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych
spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.]
<1. Rada Nadzorcza składa się z 14 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych
spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.>
1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do realizacji swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli
liczba jej członków wynosi nie mniej niż 9 osób.
[1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, w terminie 30
dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 12 osób.]
<1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 14, w
terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 14 osób.>
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pozostałych członków Rady
Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych
ministrów, o których mowa w ust. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem
Zarządu.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;
2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5) (uchylony);
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ministra

właściwego

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
8) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
9) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki[.] <;>
<10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu.>
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji
Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Rady
Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do
pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej.

Art. 12a.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu,
członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1, oraz od członków
Zarządu powołanych na wniosek tego ministra przekazania informacji dotyczących BGK
z zakresu wspierania gospodarki.
<1a. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może żądać od Rady
Nadzorczej, Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4
pkt 10, przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu gospodarowania
aktywami państwowymi.>
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może żądać od Rady Nadzorczej,
Zarządu, członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 8 ust. 4 pkt 2, oraz od
członka Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania informacji
dotyczących BGK z zakresu polityki regionalnej i rozwoju regionów.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może żądać od Rady Nadzorczej,
Zarządu, członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3, oraz od
pierwszego wiceprezesa Zarządu przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu
funkcjonowania rynku finansowego.
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Zarządu, członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 4, oraz od członka
Zarządu powołanego na wniosek tego ministra przekazania informacji dotyczących BGK
z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może żądać od Rady
Nadzorczej, Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 9,
przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu wspierania działalności naukowej lub
szkolnictwa wyższego.
<6. Minister właściwy do spraw klimatu może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz
członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 11, przekazania
informacji dotyczących BGK z zakresu wspierania działań na rzecz ochrony
środowiska, w tym klimatu.>

U S T A W A z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710,
730, 1214, 1979 i 2020)
Art. 54.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska <, ministrem właściwym do spraw klimatu> oraz ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie odległości
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

U S T A W A z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1362)
Art. 2a.
1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
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wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać
powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez:
a) osobę bliską zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
ca) spółkę prawa handlowego:
– której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą
operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw
ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 755 i 730),
– która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej
na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego
gazowego,
cb) spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach [ministra właściwego do spraw
energii]

<ministra właściwego do spraw aktywów państwowych> oraz ich

wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012), w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na
cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1
ust. 2 tej ustawy,
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
e)

parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z
ochroną przyrody,

f) przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji
lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630) - w
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cele,
g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym
Porcie Komunikacyjnym,
h) spółdzielnię produkcji rolnej w wyniku:
– wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz.
730, 1080 i 1100), lub
– zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni,
i) członka spółdzielni produkcji rolnej, mającego wkład gruntowy w tej spółdzielni, w
przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej
spółdzielni;
1a) o powierzchni mniejszej niż 1 ha;
2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego;
5)

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303);

6)

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);

7)

na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801);

8)

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868 i 1214);

9) w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
10)

w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu
małżeństwa oraz działu spadku;

11) w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego;
12) położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
3a. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej
małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy
nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.
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wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli:
a) wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o których
mowa w ust. 1, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż
sprzedaż czynności prawnej,
b) nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na
nabywanej nieruchomości rolnej,
c) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji
gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze,
b) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej
na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych,
która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego;
3) osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z
2019 r. poz. 83 i 504),
b) nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020,
c) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b,
d) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej
na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych,
wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,
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gruntów rolnych;
4) uczelni, jeżeli nieruchomość rolna:
a) jest niezbędna dla realizacji przez nią celów dydaktycznych lub prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych,
b) będzie wykorzystywana na cele rolnicze;
5) nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli:
a) nieruchomość rolna położona jest w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego, stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia

1997

r.

o

gospodarce

nieruchomościami

lub

w

granicach

linii

rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej decyzji
administracyjnej,
b) zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji inwestycji, o której mowa w lit. a, w terminie
12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej,
c) określi termin zrealizowania inwestycji, o której mowa w lit. a.
4a. (1) Krajowy Ośrodek zapewnia utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego
umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie:
1) ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, zwanych dalej "ogłoszeniami o
nieruchomości rolnej";
2) odpowiedzi na ogłoszenia o nieruchomości rolnej.
4b. (2) Uważa się, że warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, został spełniony, jeżeli:
1) żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości
rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, przez
zbywcę nieruchomości rolnej albo przez oddział terenowy Krajowego Ośrodka,
właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej - na wniosek złożony do tego
oddziału przez zbywcę nieruchomości rolnej, oraz
2) podana

w ogłoszeniu

o nieruchomości

rolnej

cena nieruchomości

rolnej

niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny
gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za
kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez Główny
Urząd Statystyczny, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem
szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości rolnej przewyższa o co
najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej Masy bonitacyjnej gruntu w
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rolnych przez Główny Urząd Statystyczny.
4c. (3) Uważa się, że odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej nie została złożona
również w przypadku,
gdy:
1) proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w
ogłoszeniu o nieruchomości rolnej i nie została zaakceptowana przez zbywcę
nieruchomości rolnej lub
2) została złożona po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej.
4d. (4) Ogłoszenie o nieruchomości rolnej zawiera co najmniej:
1) oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji
gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i
rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów
prowadzonego dla tej nieruchomości;
2) opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład
sprzedawanej nieruchomości rolnej;
3) informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym
planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu - informację o lokalizacji
inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach
zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku
braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
4) cenę nieruchomości rolnej;
5) termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może
być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a.
4e. (5) Odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej:
1) zawiera co najmniej:
a) proponowaną cenę zakupu nieruchomości rolnej,
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podaniem adresu zameldowania na pobyt stały,
c) oświadczenie podmiotu składającego odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, że
jest rolnikiem indywidualnym;
2) składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4a, lub
w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, właściwym ze względu na położenie
nieruchomości rolnej, we wskazanym w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej terminie, przy
czym termin uważa się za zachowany także, jeżeli przed jego upływem odpowiedź na
ogłoszenie o nieruchomości rolnej została nadana w polskiej placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051);
3) uważa się za oświadczenie woli o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości
rolnej;
4) złożona w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, przekazywana jest niezwłocznie
zbywcy nieruchomości rolnej.
4f. (6) Zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej jest obowiązany do naprawienia szkody,
jaką poniósł:
1) podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że liczył
na zawarcie tej umowy, jeżeli odpowiedź ta spełniała warunki określone w ust. 4e;
2) Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym ogłoszeniem
o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie.
4g. (7) Podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, jest obowiązany do naprawienia
szkody, jaką poniósł:
1) zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że liczył
na zawarcie tej umowy;
2) Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym ogłoszeniem
o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie.
4h. (8) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony po upływie 6 miesięcy od dnia
upływu terminu, o którym mowa w ust. 4d pkt 5, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka
odmawia wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej.
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wyższego

stopnia,

w

rozumieniu

przepisów

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do
spraw rozwoju wsi.
5a. Stronami postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4, są
zbywca i nabywca nieruchomości rolnej.
5b. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, poza elementami podania określonymi w Kodeksie
postępowania administracyjnego zawiera:
1) oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów
zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej - numer identyfikacyjny
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i
nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie
posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu
tożsamości;
2) oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków;
3) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna
jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.
5c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;
2) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów
prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi
wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
3) zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego;
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody, o której mowa w
ust. 4;
5) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na
rzecz wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5;
6) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o:
a) braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
b) ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.
6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na pisemne
żądanie zbywcy nieruchomości rolnej złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym
decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązany do zakupu
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przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości
przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy nie wyrażono zgody, o której mowa w
ust. 4:
1) ze względu na niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a lub c;
2) jeżeli o jej wyrażenie wnioskował podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5.
7. Krajowy Ośrodek w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania zbywcy
nieruchomości rolnej powiadamia go o wysokości ceny, o której mowa w ust. 6.
8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o
którym mowa w ust. 7, może:
1) wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości
rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo
2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez
Krajowy Ośrodek.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd ustala cenę odpowiadającą wartości
rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości
nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodkowi przysługuje
roszczenie o zwrot poniesionych kosztów ustalenia ceny, o której mowa w ust. 6.

U S T A W A

z dnia 26 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570 i 2020)

Art. 4d.
[1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zadań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28,
sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Opieka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą jest
realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych
finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.]
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4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady
Ministrów.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu
państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów albo właściwego ministra.>
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2, jako zadań zleconych w
rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 132 ust. 2 pkt 5 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

U S T A W A z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063)

Art. 34.
1. Organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców
we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie
swojej właściwości.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w
formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci
teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu.
3. (61) (uchylony).
4. (62) Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1,
za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
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których mowa w ust. 1, za pośrednictwem [ministra właściwego do spraw środowiska]
<ministra właściwego do spraw klimatu>, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - za pośrednictwem marszałków województw.
6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
7. (65) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje sprawozdania, o których mowa
w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.
8. (66) Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za
pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy.
9.

(67)

Podmioty niewymienione w ust. 4-8 przekazują sprawozdania, o których mowa w ust.

1, za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

U S T A W A

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495 i 2020)

Art. 49.
Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji
publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
dotyczącym:
1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów
administracji rządowej:
a) administracja publiczna,
<aa) aktywa państwowe,>
2) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:
b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
c) gospodarka,
d) gospodarka morska,
e) gospodarka wodna,
f) informatyzacja,
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klimatu,>

g) łączność,
h) obrona narodowa,
i) praca,
j) rozwój regionalny,
k) (uchylona),
l) transport,
m) środowisko,
n) rodzina,
o) sprawy wewnętrzne,
p) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
q) zabezpieczenie społeczne
- z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;
2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów administracji
rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1, z
wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;
3) osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i
głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa);
4) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu
wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest
wojewoda;
5) organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi w pkt 1
lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie
nadzorowanych;
6) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa,
o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi dysponują
ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i jednostki, o których
mowa w pkt 5.

U S T A W A z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1610)
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użyte w art. 14 w ust. 6, w art. 17b w ust. 2 w pkt 3, w art. 22, w art. 23
w ust. 9, w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 7
we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 3,
w art. 37 w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 4, w różnym przypadku, wyrazy
[minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
klimatu>

Art. 14.
1. Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany
bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.
2. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez
okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.
3. Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do
ustawy.
4. Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł.
5. Maksymalna stawka opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub
jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd
wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci, uwzględniając koszty
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kierując się koniecznością
zapewnienia, aby opłata za brak sieci była środkiem ekonomicznym zachęcającym do
budowy sieci przez wprowadzającego pojazd.

Art. 17b.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdza nadpłatę lub określa wysokość nadpłaty
z tytułu opłaty za brak sieci.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje równowartość
kwoty nadpłaty, o której mowa w ust. 1, na dochody budżetu państwa, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wskazującego:
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nadpłatę lub określająca wysokość nadpłaty stała się ostateczna;
2) równowartość kwoty nadpłaty podlegającej przekazaniu;
3) rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska, na
który należy przekazać równowartość kwoty nadpłaty.
3. Za dzień przekazania równowartości kwoty nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Przekazana równowartość kwoty nadpłaty zmniejsza wysokość zobowiązania określonego
w art. 401c ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2019 r. poz. 1396 i 1403) i nie może przekroczyć stanu tego zobowiązania ustalonego na
dzień przekazania równowartości kwoty nadpłaty.
5. Zwrotu kwoty nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci wraz z należnym oprocentowaniem
dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska ze środków rezerwy celowej na
zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Art. 22.
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla stacji demontażu
oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kierując się potrzebą
zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
Art. 23.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego
pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o
których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.
2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest także obowiązany do przyjęcia pojazdu
wycofanego z eksploatacji, dla którego brak jest dowodu rejestracyjnego lub który nie
posiada cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a także odpadów pochodzących z
pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli obowiązek przekazania tych odpadów do
stacji demontażu wynika z postanowienia albo decyzji wydanych przez Głównego
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r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162).
3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z
eksploatacji nie pobiera opłaty od właściciela pojazdu.
4. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z
eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, jeżeli jest spełniony co najmniej
jeden z następujących warunków:
1) pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) pojazd wycofany z eksploatacji:
a) jest niekompletny,
b) zawiera odpady, które zostały do niego dodane.
5. Za niekompletny pojazd uważa się pojazd, który nie zawiera co najmniej jednego istotnego
elementu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
6. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata, o
której mowa w ust. 4, nie może przekraczać 10 zł za każdy kilogram brakującej masy
pojazdu.
7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 4,
przy przyjmowaniu niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji należącego do Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, organów Krajowej
Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby
Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Wywiadu

Wojskowego,

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
8. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia pojazdu
wycofanego z eksploatacji, jeżeli właściciel pojazdu nie uiścił opłaty, o której mowa w
ust. 4.
9. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia
kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu
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rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Art. 27.
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,
2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu,
3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3,
5) sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 26
- kierując się potrzebami identyfikacji pojazdu, zapobiegania nieuprawnionemu używaniu
dokumentów pojazdów wycofanych z

eksploatacji, zapewnienia

wiarygodności

zaświadczeń dla wyrejestrowania pojazdu oraz ujednolicenia treści zaświadczeń, a także
potwierdzenia masy pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Art. 28.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości
odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.
2. (uchylony).
2a. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do niektórych pojazdów specjalnych, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z
eksploatacji do recyklingu zalicza się procesy oznaczone jako R2-R9 w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymontowanie przedmiotów
wyposażenia i części pojazdów przeznaczonych do ponownego użycia.
4. Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z
eksploatacji do odzysku zalicza się procesy uwzględnione przy obliczaniu poziomu
recyklingu oraz procesy oznaczone jako R1 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
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przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza
się do odzysku i recyklingu.
5a. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i
recyklingu, o których mowa w ust. 1, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z
pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca
lutego następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z
eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku.
6. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji
odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki, kierując się potrzebą ujednolicenia metodyki obliczania poziomów
odzysku i recyklingu oraz uwzględniając zakres niezbędnych danych, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do
recyklingu;
2) frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki, których zagospodarowanie zalicza się do
innych procesów odzysku niż recykling;
3) (uchylony);
4) sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Art. 31.
1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć
marszałkowi

województwa

lub

regionalnemu

dyrektorowi

ochrony

środowiska

właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w
zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu
zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym
punkt zbierania pojazdów.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
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nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 700, 730 i 848).
Art. 32.
1. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić
bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt
zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą
prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w
punkcie zbierania pojazdów.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia
ludzi zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uwzględniając wydawanie
zaświadczeń o demontażu pojazdu, określi, w drodze rozporządzenia, minimalne
wymagania dla punktów zbierania pojazdów.

Art. 37.
1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla
środowiska i zdrowia ludzi rozdrabnianie odpadów pochodzących z pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
1a. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska sposobu
rozdziału odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz właściwego gospodarowania tymi odpadami, określi, w drodze rozporządzenia,
minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje
materiałowe obejmujące frakcje metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych,
szkła i pozostałości.
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1. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na 5 lat próbę
strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu
określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych.
1a. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę wykonuje po raz pierwszy próbę strzępienia
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 30 dni od dnia
rozpoczęcia działalności w tym zakresie.
1b. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub technologicznych strzępiarki,
skutkujących zmianą składu materiałowego rozdrobnionych odpadów, przedsiębiorca
prowadzący strzępiarkę jest obowiązany do przeprowadzenia próby strzępienia odpadów
pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w terminie 30 dni od dnia
dokonania tych zmian.
2. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje
demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informację dotyczącą zawartości
uzyskiwanych frakcji materiałowych określonej w wyniku przeprowadzenia próby
strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ciągu
miesiąca od jej przeprowadzenia.
3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę sporządza roczne sprawozdanie zawierające
informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, odpady, które podlegają próbie
strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposób
jej wykonania, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji
materiałowych.

U S T A W A

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1056 oraz z 2019 r. poz. 1815)
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1. O potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu do jednostek uprawnionych występuje gmina, która występuje o
nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
2. Potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu dokonują jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań.
3. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych

klimatu

odbywa

się

na

podstawie

udokumentowanych

badań

potwierdzających te właściwości oraz wykluczających negatywne oddziaływanie na
organizm ludzki.
4. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 2, wydaje gminie świadectwo dokumentujące
potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska <oraz ministrem właściwym do spraw klimatu>, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, o których mowa w ust. 2,
2) kryteria oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu,
3) wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 4
- kierując się odpowiednio koniecznością zapewnienia możliwie najlepszych warunków dla
lecznictwa uzdrowiskowego oraz wskazaniami nauki i praktyki, a także koniecznością
uwzględnienia zakresu danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji jednostki, o
której mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku
urzędowym wydawanym przez tego ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa
aktualny wykaz jednostek, o których mowa w ust. 2.
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poz. 89)
Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:
1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu
osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do
zawiadomienia;
3)

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;

4)

organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ upoważnionym
- w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
6)

organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;

7) przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do
wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;
7a) przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV
rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w
jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków;
7b) pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której należy
dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru skonsolidowanego, o ile
przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których mowa
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art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c;
8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z
późn. zm.);
9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub
przez zagraniczną firmę inwestycyjną:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze
uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym;
10) przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie,
banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie określonym
w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
11)

(125)

przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, a także przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, spółce publicznej lub spółce niebędącej
spółką publiczną, z którą została rozwiązana umowa o rejestrację akcji w depozycie
papierów wartościowych, w zakresie informacji, o których mowa w art. 92a ust. 4 ustawy
o ofercie publicznej;
12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a:
a)

firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe domu maklerskiego, banku
prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub firmą audytorską badającą
sprawozdania finansowe zagranicznej firmy inwestycyjnej,

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem domu
maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub
organem

odpowiedzialnym

za

prowadzenie

postępowania

likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej
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lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do skutecznego
prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą upadłości lub
prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych przepisami o
rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych domów maklerskich,
banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;
13a) spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do
wykonywania tych czynności;
13b) przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 3
emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium
Rzeczypospolitej
wartościowych

Polskiej
lub

zadania

rozliczania

w

zakresie

transakcji

centralnej

zawieranych

rejestracji

papierów

obrocie

papierami

w

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za pośrednictwem
którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są rejestrowane w depozycie
papierów wartościowych, w przypadkach określonych w art. 54 ust. 2;
13c)

(126)

przez Krajowy Depozyt zgodnie z art. 48 ust. 5e;

14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji,
także w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów
finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy
inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,
b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 i
2b ustawy o nadzorze,
c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o
nadzorze,
d) w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze,
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ustawy o nadzorze, a także w art. 62a ust. 2, art. 96 ust. 10-10c oraz art. 97 ust. 1f
ustawy o ofercie publicznej,
f) do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych
przeprowadzonych zgodnie z art. 110t,
g)

(127)

na wniosek klienta domu maklerskiego na potrzeby wszczętego lub planowanego

postępowania cywilnego przeciwko domowi maklerskiemu, którego upadłość
ogłoszono;
15) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) (uchylona),
b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu
realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki
pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności,
c) monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4
rozporządzenia 1031/2010,
d)

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka
Systemowego, Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków
Centralnych, Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych
państwach członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie
członkowskim,

Bankowego

Funduszu

Gwarancyjnego,

organów

do

spraw

przymusowej restrukturyzacji w innych państwach członkowskich, w zakresie
koniecznym do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez
bezpośrednio stosowane akty prawa europejskiego,
e) w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 32a i art. 33 ust. 2 ustawy o
nadzorze,
f) ministrowi właściwemu do spraw budżetu - w zakresie niezbędnym do realizacji
ustawowych zadań związanych z organizacją rynku obrotu skarbowymi papierami
wartościowymi w sposób, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 2,
g) [ministrowi właściwemu do spraw środowiska] <ministrowi właściwemu do spraw
klimatu> lub do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami
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zakresie administrowania systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych,
h)

Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki - w przypadkach
określonych w art. 32c ust. 14 i art. 32e ust. 5,

i) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o
których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 1 i art. 32e ust. 6 pkt 1, oraz prowadzenia
współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 1,
j)

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych - w zakresie niezbędnym do
wydania opinii, o których mowa w art. 32c ust. 6 pkt 2 i art. 32e ust. 6 pkt 2, oraz
prowadzenia współpracy, o której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 2,

k) właściwemu ministrowi kierującemu działem administracji rządowej obejmującym
sprawy produkcji, wydobycia lub obrotu określonym towarem, innym niż paliwo,
energia lub produkt rolny - w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o których
mowa w art. 32c ust. 6 pkt 3 i art. 32e ust. 6 pkt 3, oraz prowadzenia współpracy, o
której mowa w art. 32c ust. 15 pkt 3,
l) spółce prowadzącej rynek regulowany - w przypadkach określonych w art. 163a;
16) w przypadkach określonych w art. 64a, art. 68a ust. 13, art. 68f ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust.
4;
przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub

17)

wykonywaniem umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub
powierniczej, w tym umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1, lub umowy, o której mowa
w art. 79 ust. 1, o ile przekazanie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia lub
wykonania umowy;
17a) przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego w związku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 81f ust. 1, o ile przekazanie tych informacji
jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania tej umowy;
18) przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie
wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010;
18a)

przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w związku z zawarciem lub

wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 16b ust. 1, o ile przekazanie tych informacji
jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy;
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ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji ich
zadań i uprawnień;
20) Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie
dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 5
ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich
publikacji;
21)

(128)

przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez
uczestników Krajowego Depozytu lub tej spółki, lub przez firmę inwestycyjną lub bank
powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w zakresie:
a)

(129)

dotyczącym liczby papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez te

podmioty rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych albo w rejestrach
akcjonariuszy, na dzień wskazany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
b) danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych
wskazanych w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia
przymusowej restrukturyzacji albo w sprawie umorzenia lub konwersji instrumentów
kapitałowych podmiotu w restrukturyzacji, albo w sprawie umorzenia lub konwersji
zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, a także liczby tych papierów wartościowych
posiadanych przez te osoby, na dzień umorzenia lub konwersji określony w tej decyzji
- jeżeli informacje te są niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wystąpić o te
informacje do uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt
1-6, odpowiednio, za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub za pośrednictwem tej
spółki;
22)

(130)

przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, lub przez firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - w
zakresie umożliwiającym identyfikację uczestników prowadzących rachunki papierów
wartościowych

lub

rachunki

zbiorcze

albo

podmiotów

prowadzących

rejestry

akcjonariuszy, na których, według stanu na dany dzień, były zapisane papiery
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niezbędne do realizacji ustawowych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
22a)

(131)

przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, firmę
inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje są zarejestrowane w depozycie
papierów wartościowych, lub jej akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w
art. 32813 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
23)

(132)

przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy , spółce, której akcje są

zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę firmę lub ten bank, lub
jej akcjonariuszowi - w przypadku i zakresie określonych w art. 30035 i w art. 3285 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
24) przez pośredników w rozumieniu przepisów działu IIIA - w zakresie i na zasadach
określonych zgodnie z przepisami działu IIIA.
2. (134) Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób,
których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących
Komisję oraz pracowników Urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w
związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru.

U S T A W A z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 298, z późn. zm.)
Art. 17d.
1. Komisja współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym,
Europejskim

Urzędem

Nadzoru

Bankowego,

Europejskim

Urzędem

Nadzoru

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych, Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz
Europejskim Systemem Banków Centralnych i udziela tym organom wszelkich informacji
niezbędnych do wypełniania ich obowiązków.
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organem właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem
właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, w zakresie niezbędnym do
wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i
przejrzystości hurtowego rynku energii.
3. Komisja współpracuje z [ministrem właściwym do spraw środowiska] < ministrem
właściwym do spraw klimatu> i Krajowym ośrodkiem bilansowania i zarządzania
emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1271, 1669 i 2538) - w zakresie administrowania systemem handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych.

U S T A W A z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269)

Art. 14.
1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje operacyjny plan awaryjny, o którym mowa w art.
13 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004, zwany dalej "planem awaryjnym", na podstawie
analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska i
uzgadnia go z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
2. Projekt planu awaryjnego jest uzgadniany także z ministrami właściwymi do spraw
<klimatu,>: środowiska, zdrowia i finansów publicznych.
3. Rada Ministrów zatwierdza, w drodze uchwały, plan awaryjny, określając źródła
finansowania wskazanych w nim zadań.
4. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Radę
Ministrów plan awaryjny.
5. Do zmiany planu awaryjnego przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 52.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z < ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska, po uprzednim
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zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, w drodze rozporządzenia:
1) wprowadzić czasowy zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przewozu przez jej terytorium pasz lub pasz leczniczych z państw, w których to
zagrożenie występuje,
2) określić szczególne wymagania dla pasz lub pasz leczniczych przywożonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw
- mając na względzie ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwo środowiska, a
także opinię Komisji Europejskiej w zakresie zastosowania wymienionych zakazów lub
ograniczeń.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską i
inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o wprowadzonych zakazach lub
ograniczeniach.

U S T A W A z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527)

uwaga:
użyte w art. 23 w ust. 9, w art. 28z w ust. 2, w art. 28zd w ust. 1 w pkt
1, w art. 28zga w ust. 5, w art. 28zi w ust. 4 w pkt 1 oraz w art. 28zs w
ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
energii] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 23.
1.

(42)

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym

roku kalendarzowym co najmniej minimalny udział innych paliw odnawialnych lub
biokomponentów zawartych w paliwach , stosowanych we wszystkich rodzajach
transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zużywanych przez niego na potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej
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kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku
kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium.
1a. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy może zrealizować obowiązek, o którym
mowa w ust. 1, uiszczając opłatę zastępczą w wysokości określonej w ust. 6, jeżeli
wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył ten obowiązek, zrealizował
Narodowy Cel Wskaźnikowy na minimalnym określonym poziomie.
1b. Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ust.
1a, wynosi co najmniej 85% poziomu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
1ba) (43) Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 2020-2022
wynosi 80%.
1c. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, minimalny
poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ust. 1a,
uwzględniając minimalny poziom realizacji tego obowiązku określony w ust. 1b, a także
biorąc pod uwagę sytuację na rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.
1d. (44) Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy może zrealizować obowiązek, o
którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach
powstałych w wyniku współuwodornienia.
1e. (45) Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, zawartość
biokomponentów, powstałych w wyniku współuwodornienia, w mieszaninie z
węglowodorami z przerobu ropy naftowej, metodykę obliczania stopnia przereagowania
biomasy oraz minimalny poziom przereagowania biomasy, biorąc pod uwagę stan wiedzy
technicznej w tym zakresie, postanowienia właściwych norm lub doświadczenia w
stosowaniu biokomponentów.
1f. (46) Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia,
metodykę obliczania zawartości biowodoru w paliwach, do produkcji których w procesie
wytwórczym wykorzystano biometan, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym
zakresie, wynikający z badań dotyczących zawartości tych biokomponentów w paliwach
lub doświadczenia w ich stosowaniu.
2. Minimalny udział, o którym mowa w ust. 1:
1) liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów.
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3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wartość opałową
poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uwzględniając stan wiedzy technicznej
w tym zakresie.
4. W

przypadku

podmiotów

realizujących

Narodowy

Cel

Wskaźnikowy,

które

udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów
wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania biokomponentów, z:
1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze
co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji
albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie
umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to
gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub
2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a
pośrednikiem lub przetwórcą, lub
3)

(47)

surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców lub biomasy

otrzymywanej przez wytwórców w prowadzonych przez nich procesach przetwarzania
surowców rolniczych lub biomasy na cele inne niż paliwowe,
- minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi współczynnika
redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach
minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy Narodowemu Celowi
Wskaźnikowemu.
4a. (48) Udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do
ustawy, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu,
rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten
podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, liczony według wartości opałowej, w
ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i
kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez
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części, w jakiej zostały one wytworzone z surowców określonych w załączniku nr 1 do
ustawy.
4b. Do surowców, z których udział liczony według wartości opałowej uznaje się za
dwukrotnie wyższy w rozumieniu ust. 4a, nie zalicza się odpadów będących naturalnymi
surowcami spożywczymi, które na skutek niecelowego lub celowego działania lub w
wyniku braku odpowiednich warunków produkcji, przechowywania, transportu lub
przetwarzania nabyły cechy uniemożliwiające ich przeznaczenie do spożycia lub przestały
spełniać wymogi dopuszczające te surowce do spożycia.
4ba. Udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, nie może być wyższy niż 1,5%.
4c. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, niższy niż
wynikający z ust. 4ba, udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, biorąc pod
uwagę stan wiedzy technicznej w zakresie możliwości wykorzystania tych surowców do
wytwarzania biokomponentów oraz ich dostępność.
4d. W przypadku podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który realizując
obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej benzynami silnikowymi kutkującej trwałym wyzbyciem
się benzyn silnikowych lub zużywa je na potrzeby własne, minimalny udział, o którym
mowa w ust. 1, może być liczony w sposób określony w ust. 4, pod warunkiem że nie
mniej niż 60% biokomponentów zawartych w tych benzynach silnikowych zostało
wytworzonych w sposób określony w ust. 4.
5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia,
wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata,
biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku
biokomponentów i paliw ciekłych.
6. (49) Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1a, oblicza się według wzoru:
Oz = Ozj × W × (N - P),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Oz - wysokość opłaty zastępczej, wyrażoną w złotych,
Ozj - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 0,014, wyrażoną w złotych/MJ,
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dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym
wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą, a także zużytych przez niego na
potrzeby własne na tym terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten skorzystał z
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, wyrażoną w MJ; wartość opałową
poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ust. 3,
N - wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był obowiązany
podmiot uiszczający opłatę zastępczą, wyrażoną w procentach,
P - wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów
zawartych w paliwach , stosowanych we wszystkich rodzajach transportu,
rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zużywanych przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą na potrzeby
własne na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez
dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym
wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby
własne na tym terytorium w roku, w którym podmiot uiszczający opłatę zastępczą
skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, wyrażoną w procentach.
7. (uchylony).
8. (50) Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa
w art. 28z ust. 1, w terminie do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, którego
dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1.
9. (51) Minister właściwy do spraw energii przedstawia Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki informację o wpłatach z tytułu opłat zastępczych dokonywanych za dany rok
kalendarzowy na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do końca marca roku
następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1.
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1. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym
funduszem celowym.
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii.
3. (68) Zarządzanie Funduszem powierza się Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, zwanemu dalej "NFOŚiGW".
4. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK.", prowadzi obsługę bankową
Funduszu oraz świadczy na rzecz tego Funduszu usługi konsultacyjno-doradcze w
sprawach finansowych.
Art. 28zd.
1. Przychodami Funduszu są:
1) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5% planowanych w poprzednim
roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; wysokość
dotacji celowej określa ustawa budżetowa w części budżetowej, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw energii;
2) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami
o finansach publicznych;
3) środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w
wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w
art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
4) wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a;
5) wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z poźn. zm.), w części
przypadającej Funduszowi;
6) inne przychody.
2. Środki,

o

których

mowa

w

ust.

1 pkt

3,

operator

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego przekazuje na Fundusz do dnia 30 czerwca każdego roku
budżetowego.
Art. 28zga.
1. Wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, udziela się na wniosek.
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prowadzony

w

trybie

ciągłym

do

czasu

wyczerpania

środków

finansowych

przeznaczonych na wsparcie w danym roku.
3. Wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, są rozpatrywane
przez Zarządzającego, który rekomenduje Dysponentowi wnioski do wsparcia.
4. W przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, nie stosuje się
przepisów art. 28zk-28zp.
5. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania
i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w
tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową Funduszu oraz rozwój
rynku pojazdów elektrycznych.

Art. 28zi.
1. Warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego jest realizacja działania, o którym
mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 2, 4 i 7, a przedsięwzięcie może zrealizować jeden podmiot
albo ograniczona liczba podmiotów, którym mogłoby być udzielone wsparcie.
2. Dodatkowym

warunkiem

zastosowania

trybu

pozakonkursowego

jest

realizacja

przedsięwzięcia:
1) niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa;
2) którego konieczność pilnej realizacji uniemożliwia zastosowanie trybu konkursowego;
3) które posiada unikalny potencjał rozwojowy i innowacyjny.
3. Warunkiem wyboru trybu pozakonkursowego jest uzyskanie przez dysponenta Funduszu
dwóch niezależnych opinii sporządzonych przez doradców, o których mowa w art. 28ze
ust. 2 pkt 2, potwierdzających występowanie przesłanki, o której mowa w ust. 1, oraz
przynajmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 2.
4. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 3, dysponent Funduszu, w przypadku wyboru
trybu pozakonkursowego:
1) informację o zastosowaniu tego trybu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii;
2) pisemnie informuje potencjalnego wnioskodawcę o zastosowaniu tego trybu w stosunku
do zidentyfikowanego przedsięwzięcia i możliwości złożenia wniosku o wsparcie projektu
dotyczącego tego przedsięwzięcia.
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1) określenie przedmiotu wsparcia;
2) wskazanie potencjalnego wnioskodawcy;
3) maksymalną wysokość lub poziom wsparcia;
4) kryteria wyboru projektu do wsparcia, o których mowa w art. 28zg ust. 4;
5) termin i miejsce złożenia wniosku o wsparcie.

Art. 28zs.
1. Do zwrotu wsparcia udzielonego w formie dotacji ze środków Funduszu stosuje się
odpowiednio przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji udzielonych z
budżetu państwa.
2. Organem pierwszej instancji właściwym do wydawania decyzji o zwrocie wsparcia
udzielonego w formie dotacji ze środków Funduszu jest Prezes Zarządu NFOŚiGW.
3. Od decyzji wydanych przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW przysługuje odwołanie do
ministra właściwego do spraw energii.
Art. 30.
1. Wytwórcy, którzy w danym kwartale wytworzyli biokomponenty, a następnie rozporządzili
nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej
trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczyli je do wytworzenia paliw,
są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału,
Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań
kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów,
zawierających informacje dotyczące:
1) ilości i rodzajów:
a) wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem:
– biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i
dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, z podziałem
na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy
surowców rolniczych,
– biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego,
– pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów,
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(106)

surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów,

ze wskazaniem:
– surowców rolniczych pozyskanych na podstawie umów kontraktacji, o których mowa w
art. 11 ust. 1 pkt 1,
– biomasy pozyskanej na podstawie umów dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2,
– surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców lub biomasy
otrzymywanej przez wytwórców w prowadzonych przez nich procesach przetwarzania
surowców rolniczych lub biomasy na cele inne niż paliwowe,
– biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących
uprawy surowców rolniczych,
– biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1 do
ustawy,
– pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w
przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych
surowców dostarczanych przez producentów rolnych,
– kraju pochodzenia - w przypadku surowców rolniczych , a także surowców rolniczych
wykorzystanych do wytworzenia biomasy, spełniających kryteria zrównoważonego
rozwoju,
– kraju wytworzenia - w przypadku odpadów lub pozostałości,
c)

(107)

biokomponentów rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej

lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub
przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw , w podziale na biokomponenty
wytworzone z biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju
dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:
– nabywców tych biokomponentów,
– poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów,
– nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody
potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w
przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska
zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy,
– nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego
certyfikatu,
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- 253 – ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji
Narodowego Celu Wskaźnikowego;
2) (uchylony).
1a. (108) (uchylony).
1b. (109) Podmioty sprowadzające , które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za
pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego
biokomponentów, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu
kwartału,

Dyrektorowi

Generalnemu

Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa

sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych
dokumentów, zawierających informacje dotyczące:
1)

ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów
ze wskazaniem:

a) biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju,
b) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1
do ustawy,
c) biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i
oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako
uprawy główne,
d) poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów
spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju;
2) dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem:
a) ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą nie
jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju
pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent,
b) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument
potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, wraz
z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju
trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2,
daty zawarcia tej umowy;
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(110)

ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek

czynności

prawnej

lub

faktycznej

skutkującej

trwałym

wyzbyciem

się

tych

biokomponentów, w podziale na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów
zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem:
a) nabywców tych biokomponentów,
b) poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów,
c) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone,
d) nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez
podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty
kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w
kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2
pkt 2, daty zawarcia tej umowy,
e) nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu certyfikat,
wraz z numerem tego certyfikatu;
4)

(111)

kraju pochodzenia surowców rolniczych i surowców rolniczych zużytych do

wytworzenia biomasy, spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, wykorzystanych
do produkcji importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów;
5)

(112)

kraju wytworzenia odpadów lub pozostałości, wykorzystanych do produkcji

importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów.
1c. (113) (uchylony).
2. (uchylony).
2a. (114) (uchylony).
2b. (115) Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale
dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w
paliwach , lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużyły je na potrzeby
własne, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału,
Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań
kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów
zawierających informacje dotyczące:
1) ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów,
w tym biokomponentów zawartych w paliwach , ze wskazaniem:
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b) biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1
do ustawy,
c) biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i
oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako
uprawy główne,
d) poziomu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonego w gCO2eq/MJ, dla biokomponentów
spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju;
2) podmiotów, od których nabyto poszczególne rodzaje biokomponentów, o których mowa
w pkt 1, z wyłączeniem biokomponentów zawartych w paliwach, ze wskazaniem nazwy
tych podmiotów, ich adresu oraz kraju wykonywania działalności;
3) ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów,
o których mowa w pkt 1, które w danym kwartale zostały rozporządzone przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych
biokomponentów, lub zużyte na potrzeby własne.
2c. (uchylony).
2d. (uchylony).
2e. (116) Wytwórcy, podmioty sprowadzające oraz podmioty realizujące Narodowy Cel
Wskaźnikowy, które w danym kwartale nie dokonały czynności, o których mowa
odpowiednio w ust. 1, 1b albo 2b, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni
po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa oświadczeń o niewykonywaniu tych czynności.
2f. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 1b i 2b, oraz w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 2e, umieszcza się klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do 45 dni po zakończeniu
kwartału przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, sporządzone według kodów
CN, na podstawie danych z systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych
na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o
ilościach i rodzajach paliw ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz
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podmioty wraz z danymi identyfikacyjnymi tych podmiotów obejmującymi: oznaczenie
firmy podmiotu, adres jego siedziby lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer
PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.
4. (uchylony).
4a. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie sprawozdań
kwartalnych, o których mowa w ust. 1 i 1b oraz ust. 2b, sporządza zbiorczy raport
kwartalny

dotyczący

wytworzonych

oraz

importowanych

lub

nabytych

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw:
finansów publicznych, energii, <klimatu,> rynków rolnych oraz środowiska, w terminie
do 75 dni po zakończeniu kwartału.
4b. Zbiorczy raport kwartalny, o którym mowa w ust. 4a, zawiera informacje określone w:
1)

(117) ust

. 1, z wyłączeniem pkt 1 lit. b tiret szóste i lit. c tiret pierwsze i czwarte;

2) ust. 1b, z wyłączeniem pkt 2 i pkt 3 lit. a i e;
3) ust. 2b, z wyłączeniem pkt 2.
5. (uchylony).
Art. 30b.
1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 60 dni po zakończeniu roku
kalendarzowego, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub
informacji, o których mowa w art. 30a ust. 1, lub innych dokumentów, zawierających
informacje dotyczące:
1) ilości paliw ciekłych rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej
lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw lub paliw ciekłych zużytych
przez nie na potrzeby własne , z określeniem zawartości biokomponentów w tych
paliwach;
2)

ilości biopaliw ciekłych rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności
prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biopaliw lub biopaliw
ciekłych zużytych przez nie na potrzeby własne , z określeniem zawartości
biokomponentów w tych biopaliwach;

3) ilości paliw, z wyłączeniem paliw, o których mowa w pkt 1, 2 i 4:
a) rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw,
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- z podziałem na rodzaje paliw oraz określeniem zawartości biokomponentów w tych
paliwach;
4) ilości i rodzajów innych paliw odnawialnych rozporządzonych przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych
paliw zużytych przez nie na potrzeby własne;
5) ilości i rodzajów biokomponentów wykorzystanych w poszczególnych rodzajach paliw, o
których mowa w pkt 1-3, ze wskazaniem pochodzenia tych biokomponentów według
podziału określonego w art. 30a ust. 1;
6) ilości biokomponentów wykorzystanych w paliwach, o których mowa w pkt 1-3,
wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
1a. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, podmioty realizujące Narodowy Cel
Wskaźnikowy są obowiązane wyszczególnić biokomponenty spełniające kryteria
zrównoważonego rozwoju, podając w odniesieniu do nich dodatkowo:
1)

ilości i rodzaje biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji
Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców
określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

1a)

(123)

ilości i rodzaje biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin

cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach
rolnych jako uprawy główne;
2) poziom emisji gazów cieplarnianych dla każdego rodzaju biokomponentu wyrażony w
gCO2eq/MJ;
3) nazwę uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument
potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla danego rodzaju
biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został
wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w
art. 28c ust. 2 pkt 2, datę zawarcia tej umowy;
4)

kraj pochodzenia surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia
biokomponentów

zawartych

w

paliwach

ciekłych

lub

biopaliwach

ciekłych

rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej
skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych lub zużytych
przez nie na potrzeby własne.
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mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki:
1) świadectwa potwierdzające spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez
biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w art.
23 ust. 1;
2) kopie dowodów wpłaty z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki.
3. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału,
sprawozdań kwartalnych sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6, zawierających informacje dotyczące:
1) ilości i rodzajów paliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub
zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem zawartości biokomponentów w tych
paliwach w podziale na:
a) paliwa ciekłe wykorzystane do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b,
b) pozostałe paliwa ciekłe;
2) ilości i rodzajów biopaliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek
czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się biopaliw ciekłych
lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem zawartości biokomponentów w
tych biopaliwach;
3) ilości i rodzajów innych paliw odnawialnych rozporządzanych przez dokonanie
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby
własne;
4) wartości energetycznej paliw ciekłych oraz biokomponentów, o których mowa w pkt 1 lit.
a, wyrażonej w MJ, wraz z określeniem udziału tych biokomponentów w paliwach
ciekłych, wyrażonego w procentach.
4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się klauzulę następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
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którym mowa w ust. 3, na podstawie dokumentów potwierdzających informacje w nim
zawarte, w szczególności:
1) dokumentów potwierdzających parametry jakościowe paliw ciekłych, biopaliw ciekłych
lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, wraz z potwierdzeniem
zawartości biokomponentów w tych paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych;
2) poświadczeń dla biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach
ciekłych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2;
3) faktur VAT.
6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania
kwartalnego, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie zakres danych określonych w
ust. 3 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych.
7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań rocznych, o których mowa
w ust. 1, oraz sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 3, sporządza zbiorczy
raport roczny dotyczący rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw
odnawialnych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych,
energii, <klimatu,> rynków rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi Generalnemu
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do 90 dni po zakończeniu roku
kalendarzowego.
Art. 31.
1. Rolnicy, wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, są obowiązani do
przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Dyrektorowi
Generalnemu

Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa,

sprawozdań

rocznych

zawierających informacje dotyczące ilości i rodzajów:
1) surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych;
2) biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek.
2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych
zawartych w rejestrze rolników oraz sprawozdań rocznych, o których mowa w ust. 1,
sporządza zbiorczy raport roczny zawierający:
1) wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek;
2) informacje o ilości i rodzajach:
a) surowców użytych przez rolników do wytworzenia biopaliw ciekłych na własny użytek,
b) biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych przez rolników na własny użytek.
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Wsparcia Rolnictwa przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych,
energii, <klimatu,> rynków rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku.

U S T A W A z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527)
Art. 3.
1. Paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w
stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe, określone dla danego
paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową
pracę silników zamontowanych w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach
nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających.
2. [Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzeń, wymagania
jakościowe dla:]
<Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu
określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:>
1) paliw ciekłych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, określone w
odpowiednich normach w tym zakresie;
2) biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający
z badań tych paliw, a także doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych;
3) gazu skroplonego (LPG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych,
określone w odpowiednich normach w tym zakresie;
4) sprężonego gazu ziemnego (CNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych,
określone w odpowiednich normach w tym zakresie;
5)

skroplonego gazu ziemnego (LNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów
jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy
technicznej wynikający z badań tego paliwa lub doświadczenie w jego stosowaniu;

6)

innych paliw odnawialnych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych
określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej w tym
zakresie wynikający z badań tych paliw lub doświadczenie w ich stosowaniu.
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państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych
państwach, które spełniają wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej w tym
zakresie, mogą być transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz
gromadzone na stacjach zakładowych, o ile paliwa te spełniają normy techniczne Unii
Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, środowiska lub
interesów konsumentów.
4. Dozwolone jest wytwarzanie paliw niespełniających wymagań jakościowych, określonych
dla danego paliwa, pod warunkiem, że paliwa te przeznaczone są na eksport lub dostawę
wewnątrzwspólnotową oraz spełniają wymagania jakościowe obowiązujące w państwie,
do którego są eksportowane lub dostarczane wewnątrzwspólnotowo.

Art. 3a.
1. Paliwa stałe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, wprowadzane do obrotu lub
obejmowane procedurą celną dopuszczenia do obrotu z przeznaczeniem, o którym mowa
w art. 1 ust. 2, spełniają wymagania jakościowe określone dla tego rodzaju paliwa ze
względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów.
2. [Minister właściwy do spraw energii określi] <Minister właściwy do spraw energii oraz
minister właściwy do spraw klimatu określą>, w drodze rozporządzenia, wymagania
jakościowe dla paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, z
przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz dopuszczalny poziom odchylenia od
tych wymagań, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z
badań tych paliw, a także doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenia emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
2a. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw
środowiska] <ministrem właściwym do spraw klimatu> i ministrem właściwym do
spraw gospodarki, co najmniej raz na 2 lata, dokonuje przeglądu wymagań jakościowych
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celu oceny wpływu ich
stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Wyniki
tego przeglądu stanowią podstawę do zmiany tych wymagań.
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członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, które
spełniają wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, mogą
być wprowadzane do obrotu oraz magazynowane, o ile paliwa te spełniają normy
techniczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
środowiska lub interesów konsumentów.

Art. 4.
1. Biopaliwa ciekłe stosowane w wybranych flotach oraz wytwarzane przez rolników na
własny użytek powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego biopaliwa
ciekłego ze względu na ochronę środowiska.
2. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw energii w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu> określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych
flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek, biorąc pod uwagę stan
wiedzy technicznej w tym zakresie.
Art. 5.
1. Lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej
powinny spełniać wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki ze względu na
ochronę środowiska.
2. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw energii w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu> określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki dla lekkiego oleju opałowego,
ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
2) rodzaje instalacji i warunki, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe, które nie
muszą spełniać wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki
- biorąc pod uwagę zobowiązania międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska.
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1. Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków
zaopatrzenia w ropę naftową lub jej produkty, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu
przez producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych wymagań jakościowych,
minister właściwy do spraw energii niezwłocznie informuje o tych zdarzeniach Komisję
Europejską < oraz ministra właściwego do spraw klimatu>.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, [minister właściwy do spraw energii] < w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu> może wystąpić do Komisji
Europejskiej o wyrażenie zgody na czasowe stosowanie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych lub biopaliw ciekłych innych niż określone w przepisach wydanych odpowiednio
na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2.
3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw energii może
określić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy:
1) wymagania jakościowe dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych inne niż określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2,
2) rodzaj oznaczenia numerycznego umożliwiającego identyfikację paliw ciekłych lub
biopaliw ciekłych oraz ich nazwy,
3) terminy obowiązywania wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów paliw
ciekłych lub biopaliw ciekłych
- mając na względzie ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz wpływ stosowania tych paliw,
odpowiadających takim wymaganiom, na eksploatację pojazdów, w tym ciągników
rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek
pływających.
Art. 6a.
Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia
w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub
zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej, [minister
właściwy do spraw energii] <minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw klimatu> może, w drodze rozporządzenia, na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, mając na względzie interes
konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
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1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki sprawozdanie roczne zawierające informacje dotyczące ilości gazu
skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego
(LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu
benzyny lub nafty do silników odrzutowych importowanych oraz sprowadzonych w
ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, sporządzone według kodów CN na podstawie
danych z systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie
odrębnych przepisów, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.
1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące podmiotu, który
dokonał importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu skroplonego (LPG),
sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do
silników odrzutowych, oraz informacje dotyczące podmiotu będącego właścicielem tego
gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego
(LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu
benzyna lub nafta do silników odrzutowych.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki corocznie sporządza i przedstawia Radzie Ministrów,
na podstawie sprawozdań rocznych złożonych zgodnie z art. 30i ust. 1 przez podmioty
realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, zbiorczy raport roczny dla Komisji Europejskiej,
dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii
elektrycznej, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku sprawozdawczym.
3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej, za pośrednictwem
Europejskiej Agencji Środowiska, raport, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31
sierpnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
4. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportu, o którym mowa w ust. 2,
uwzględniając sprawozdawczość dotyczącą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w
cyklu życia paliw i energii elektrycznej, a także konieczność zapewnienia kompletności
danych dotyczących tej emisji.
Art. 30h.
[Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu>określi, w
drodze rozporządzenia, po wydaniu przez Komisję Europejską regulacji określonych w
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października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 350 z 28.12.1998, str. 58, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, z późn. zm.):
1) metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z
paliw innych niż biopaliwa ciekłe oraz z energii elektrycznej przez podmioty realizujące
Narodowy Cel Redukcyjny,
2) wskaźniki emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw oraz energii,
3) emisję gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r.,
4) wartość opałową dla poszczególnych paliw oraz wartość energetyczną energii
elektrycznej
- uwzględniając metodykę dotyczącą obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w
cyklu życia paliw i energii elektrycznej oraz stan wiedzy technicznej.

Art. 30i.
1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany do przekazywania
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania rocznego dotyczącego emisji
gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, zwanego dalej
"sprawozdaniem rocznym", sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych
dokumentów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.
2. Sprawozdanie roczne może być sporządzone w postaci elektronicznej i przesłane za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe dane i wzór sprawozdania rocznego oraz może
określić w tym rozporządzeniu rodzaje innych dokumentów, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając sprawozdawczość dotyczącą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w
cyklu życia paliw i energii elektrycznej, a także konieczność zapewnienia kompletności
danych dotyczących tej emisji.
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2019 r. poz. 1252)
Art. 54.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz [ministrem właściwym do spraw środowiska] <ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub
przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem
dopuszczalnych limitów migracji lub zawartości tych substancji oraz innych ograniczeń i
specyfikacji dla substancji lub materiałów i wyrobów, a także sposób sprawdzania
zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami,
2) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub
przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż określone w pkt 1, z
uwzględnieniem dopuszczalnych limitów migracji lub zawartości tych substancji oraz
innych ograniczeń i specyfikacji dla substancji lub materiałów i wyrobów, a także sposób
sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia lub życia człowieka,
ochronę środowiska oraz jednolite wymagania obowiązujące w tym zakresie w Unii
Europejskiej.
Art. 87.
1. Zadania związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby oceny ryzyka
realizuje Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, zwana dalej "Radą",
działająca przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.
2. W skład Rady wchodzi:
1) po jednym przedstawicielu każdej jednostki badawczo-rozwojowej(11), o której mowa w
art. 86 ust. 2;
2) dziewięciu przedstawicieli nauki reprezentujących kierunki badań objęte zakresem
monitoringu,

z

uczelni

oraz

jednostek

badawczo-rozwojowych(12)

niebędących

wykonawcami tych badań;
3) po dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra
właściwego do spraw rolnictwa;
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- 267 4) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw środowiska <, ministra
właściwego do spraw klimatu> oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
3. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, a
zastępcą przewodniczącego - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa
wskazani przez właściwego ministra.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w uzgodnieniu
lub na wniosek ministrów i władz uczelni, których przedstawiciele wchodzą w skład
Rady, oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie perspektywicznych kierunków badań monitoringowych;
2) przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych;
3) opiniowanie wykonanych badań monitoringowych w odniesieniu do założonych celów i
uzyskiwanych wyników oraz raportu z badań monitoringowych przygotowywanego
corocznie przez jednostki badawczo-rozwojowe(13) prowadzące badania monitoringowe;
4) współudział w upowszechnianiu wyników badań monitoringowych, publikowanych w
raporcie z badań monitoringowych w ramach działalności zawodowej członków Rady;
5) współpraca z organami urzędowej kontroli żywności;
6) doradztwo naukowe na rzecz organów urzędowej kontroli żywności;
7) dokonywanie oceny ryzyka.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, są przedstawiane przez Radę do akceptacji
przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pracy Rady, biorąc pod uwagę
zakres jej zadań.
8. Członkom Rady, z wyjątkiem członków Rady będących pracownikami urzędów organów
administracji rządowej, za udział w posiedzeniach przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży na obszarze kraju przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
9. Obsługę sekretariatu Rady oraz publikację raportu zapewnia minister właściwy do spraw
zdrowia.
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z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571)

Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.
U. z 2019 r. poz. 152);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;
11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9);
11a) niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o służbie zagranicznej osoby:
[a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej,]
<a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej,>
b) zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
c) zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915),
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spraw zagranicznych
- o ile osoby te są obywatelami polskimi;
<11b) osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
służbie zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;>
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu
terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a) członek zarządu związku metropolitalnego;
18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca
członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), osoba pełniąca funkcję
organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości
Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki
oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
18c)

(2)

Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;

19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca
lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i
agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a
także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor
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- 270 naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej,
członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20) (utracił moc);
21) (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli
nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23) (utracił moc);
24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji
niezespolonej i jego zastępcy;
25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.
poz. 1217, z późn. zm.)(3), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji,
głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i
głównego specjalisty;
28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora
departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
29a)

(4)

kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1510, z późn. zm.);
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Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału
regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a) skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;
33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) (uchylony);
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38) (uchylony);
39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji;
40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
41) (uchylony);
42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt 39;
43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej
spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) (utraciła moc),
b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,
c)

osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza,
głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii
Nauk lub w instytucie badawczym,

d)

(5)

osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;
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45)

dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;

46) dyrektor

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49) (utracił moc);
50) (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(7);
52) (utracił moc);
53) (utracił moc);
54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55) żołnierze

zawodowi

zajmujący

stanowiska

służbowe

o

stopniach

etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57) dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w
rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby CelnoSkarbowej;
59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
60) członek zarządu polskiego związku sportowego;
61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
61a)

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego

zastępcy;
61b) Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy;
61c) Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;
62) osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej;
63) Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy;
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Łowieckiego;
65) członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego;
66)

(8)

Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki

Prezesa Agencji Badań Medycznych;
67)

(9)

68)

(10)

członkowie Rady Agencji Badań Medycznych;
Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji

Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Art. 8.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób
kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub
mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje,
wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,
e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
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<10a) pkt 11b – minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej;>
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13:
a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu
wojskowego - Minister Sprawiedliwości,
b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub
sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu
administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z
wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób właściwy wojewoda;
16a) pkt 17a - właściwy wojewoda;
17) pkt 18 i 18a:
a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka
senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w
rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor,
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Doskonałości Naukowej,
c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego
zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;
17a) pkt 18b - właściwy organ powołujący;
17b)

(11)

pkt 18c - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

18) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek
publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;
19) pkt 20(12) - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21(13):
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej
będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) (utraciła moc);
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23(14) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia;
28a)

(15)

pkt 29a - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
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32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes
Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby
obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
34) (uchylony);
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza Minister Sprawiedliwości;
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49(16) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50(17) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc);
50) (uchylony);
51) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
52) pkt 55 - Minister Obrony Narodowej;
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
54) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
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56) pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;
57) pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
57a) pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
58) pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej;
59) pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu;
60) pkt 64:
a) w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd okręgowy,
b) w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący;
61) pkt 65 - właściwy organ wybierający;
62)

(18)

pkt 66 i 67 - minister właściwy do spraw zdrowia;

63)

(19)

pkt 68 - właściwy organ powołujący.

US TAW A

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich

naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862)
Art. 10.
[Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska>, kierując się potrzebą
zapewnienia

odpowiedniego

poziomu

ochrony środowiska,

określi,

w

drodze

rozporządzenia, kryteria oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku.

Art. 14.
[Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska>, uwzględniając wpływ
podejmowanych działań na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, potrzebę minimalizacji
kosztów tych działań, możliwość osiągnięcia celów naprawy i przeciwdziałanie
przyszłym szkodom w środowisku lub pogłębianiu istniejących szkód w środowisku oraz
wpływ działań naprawczych na stan elementów przyrodniczych lub ich funkcje, określi w
drodze rozporządzenia:
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środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych lub
wodach;
2) warunki i sposoby przeprowadzania remediacji - dla szkód w środowisku w powierzchni
ziemi.
Art. 26a.
1. Generalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska

prowadzi,

przy

użyciu

systemu

teleinformatycznego, rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w
środowisku, które wystąpiły na terenie kraju.
2. W rejestrze gromadzi się:
1) informacje o zgłoszonych bezpośrednich zagrożeniach szkodą w środowisku oraz
szkodach w środowisku, w tym rodzaju, charakterystyce, miejscu i czasie wystąpienia
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku;
2) informacje o podejmowanych w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku działaniach zapobiegawczych i
naprawczych oraz osiągniętych w ich wyniku efektach ekologicznych;
3) imię i nazwisko albo nazwę i określenie przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej,

zgodnie

z

Polską

Klasyfikacją

Działalności

(PKD),

podmiotu

korzystającego ze środowiska, którego działalność była przyczyną bezpośredniego
zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, oraz adres jego zamieszkania
albo adres siedziby;
4) inne istotne informacje o bezpośrednich zagrożeniach szkodą w środowisku oraz
szkodach w środowisku, w szczególności o postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w
środowisku.
3. Organ ochrony środowiska wprowadza i aktualizuje informacje w rejestrze, o którym
mowa w ust. 1, na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może dokonywać zmian w rejestrze, jeżeli
stwierdzi niezgodność zawartych w nim danych z posiadanymi informacjami, w
szczególności wynikającymi z prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku oraz szkód w
środowisku.
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pośrednictwem systemu teleinformatycznego, organy ochrony środowiska oraz organy
Inspekcji Ochrony Środowiska.
6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przygotowuje i przekazuje <ministrowi
właściwemu do spraw klimatu oraz> ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w
terminie do końca lutego każdego roku, zbiorczą informację na temat zawartości rejestru,
o którym mowa w ust. 1, za rok poprzedni.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę zakres informacji wymagany
do sporządzenia raportów dla Komisji Europejskiej dotyczących doświadczeń nabytych
podczas stosowania przepisów w zakresie odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w
środowisku i naprawę szkód w środowisku, użyteczność i zapewnienie sprawnego
funkcjonowania rejestru oraz potrzebę zapewnienia dostępu do informacji o środowisku,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które są gromadzone w
rejestrze.
Art. 27.
Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub
szkody w środowisku, które zostały spowodowane przez podmiot korzystający ze
środowiska działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, organ ochrony środowiska może, za pośrednictwem
[ministra właściwego do spraw środowiska] < ministra właściwego do spraw klimatu>,
wystąpić do tego państwa z wnioskiem o:
1) podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych;
2) zwrot

poniesionych

kosztów

przeprowadzonych

działań

zapobiegawczych

lub

naprawczych.

U S T A W A z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1398)
Art. 8.
1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany
dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i
koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
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1) Prezes Rady Ministrów - przewodniczący;
2) Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy
przewodniczącego;
2a) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
3) Minister Spraw Zagranicznych;
4) Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany.
3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez
przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej:
1) ministrowie kierujący działami administracji rządowej:
a) (uchylona),
<aa) aktywa państwowe,>
b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
c) finanse publiczne,
d) gospodarka,
e) gospodarka morska,
f) gospodarka wodna,
g) instytucje finansowe,
h) informatyzacja,
i) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
j) łączność,
k) oświata i wychowanie,
l) rolnictwo,
m) sprawiedliwość,
n) środowisko,
o) transport,
p) zdrowie,
q) praca,
r) zabezpieczenie społeczne,
s) (uchylona),
t) energia,
u) gospodarka złożami kopalin,
v) żegluga śródlądowa[;] <,>
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klimatu;>

2) Główny Geodeta Kraju;
2a) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3) Główny Inspektor Sanitarny;
4) Główny Lekarz Weterynarii;
5) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
6) Komendant Główny Policji;
7) Komendant Główny Straży Granicznej;
7a) (uchylony);
8) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
9) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
10) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Szef Agencji Wywiadu;
12) Szef Obrony Cywilnej Kraju;
13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
14) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
15) Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka,
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka,
inne osoby.
6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez
niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania
danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.
7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:
1) Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów;
2) ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu;
3) organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę.
8. (uchylony).
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z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1162)

uwaga:
użyte w art. 11a, w art. 12 w ust. 2, w art. 15 w ust. 2, w art. 19, w art. 20 w
ust. 3 i 6 oraz w art. 30 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy [minister
właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 11a.
Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
odpadów, których przywóz na terytorium kraju podlega ograniczeniu, oraz warunki, na
jakich te odpady mogą być przywożone z zagranicy do instalacji termicznego
przekształcania odpadów klasyfikowanych jako instalacje odzysku, mając na uwadze
potrzebę

zapewnienia

pierwszeństwa

termicznego

przekształcania

odpadów

wytwarzanych na terytorium kraju.
Art. 12.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie
międzynarodowego przemieszczania odpadów. Rejestr zawiera w szczególności
następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego wysyłkę odpadów oraz odbiorcy odpadów,
uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
2) adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej związanej z międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów w przypadku posiadaczy odpadów uczestniczących w
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów będących osobami fizycznymi lub
jednostkami organizacyjnymi, a w przypadku posiadaczy odpadów będących jednostkami
organizacyjnymi

także

siedziby

posiadaczy

odpadów

uczestniczących

w

międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
3) okres ważności decyzji;
4) rodzaje odpadów podlegających międzynarodowemu przemieszczaniu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o
którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą
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informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.

Art. 15.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono
zezwolenia wstępnego na podstawie art. 13 ust. 1. Rejestr zawiera następujące dane:
1) numer rejestracji, nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
2) rodzaj oraz ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;
3) datę ważności zezwolenia wstępnego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o
którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą
ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami udostępniania
informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.

Art. 19.
Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi wzór wniosku o
wydanie zezwolenia wstępnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1, kierując się potrzebą
ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych.

Art. 20.
1. Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006, może mieć
formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu
odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym rachunku bankowym.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej musi umożliwiać pokrycie kosztów wskazanych w art. 6 ust.
1 rozporządzenia nr 1013/2006.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
obliczania wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, kierując się potrzebą
uwzględnienia wszystkich elementów kosztów wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia
nr 1013/2006, w szczególności koniecznością zapewnienia sfinansowania prawidłowego
transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz kosztów magazynowania odpadów, a
także potrzebą uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji.
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ubezpieczeniowej jest składana w oryginale do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
5. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy
wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzory
formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy gwarancji ubezpieczeniowej, kierując
się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów umowy oraz uproszczenia
procedury ustanawiania gwarancji.
Art. 30.
1. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem przemieszczania odpadów
wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejścia graniczne.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w
drodze

rozporządzenia,

wykaz

przejść

granicznych,

którymi

realizowane

jest

międzynarodowe przemieszczanie odpadów, kierując się koniecznością zapewnienia
skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1013/2006, w
szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną
zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za granicę lub
przewożonego tranzytem.
3. (uchylony).

U S T A W A z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259
oraz z 2019 r. poz. 1495, 1501 i 2170)
Art. 22.
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw
klimatu,> ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób stosowania nawozów, mając na względzie zapewnienie ochrony
zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochrony środowiska;
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nawozów, biorąc pod uwagę obiekty i wyposażenie, jakimi powinna dysponować
jednostka organizacyjna, aby zapewnić właściwą jakość prowadzonych szkoleń, oraz
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych szkoleń osób
zatrudnionych w tych jednostkach.
Art. 22a.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z <ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska, z uwzględnieniem
kodeksu

ramowego

Europejskiej

Komisji

Gospodarczej

Organizacji

Narodów

Zjednoczonych z 2014 r. dotyczącego dobrej praktyki rolniczej na rzecz redukcji emisji
amoniaku, opracuje kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji
amoniaku do dobrowolnego stosowania.
2. Kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku obejmuje co
najmniej zalecenia dotyczące:
1) zarządzania azotem, z uwzględnieniem jego pełnego obiegu w środowisku;
2) sposobów żywienia zwierząt gospodarskich - gatunków, o których mowa w przepisach o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
3) technik rozprowadzania nawozów ograniczających emisję amoniaku;
4) sposobów przechowywania nawozów ograniczających emisję amoniaku;
5) sposobów chowu zwierząt gospodarskich gatunków, o których mowa w przepisach o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ograniczających emisję
amoniaku;
6) możliwości ograniczania emisji amoniaku pochodzącego ze stosowania nawozów
mineralnych.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę kodeks dobrej praktyki
rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

USTAWA

z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372)
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1. W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".
1a. Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli
przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań
do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej
spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w
formie aktu notarialnego.
3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł.
4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i
niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1 000 000 zł.
[5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb
Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, za zgodą
Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych
spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.]
6. Spółki celowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z
ustawy również przez województwo śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:
1) Gdańsk;
2) Kraków;
3) Poznań;
4) m.st. Warszawa;
5) Wrocław.
7. Do spółek, o których mowa w ust. 6, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 9.
1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.
[3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego.]
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właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw sportu.>
4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust.
6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę
i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.
5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi
osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i
trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.

U S T A W A z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w
procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1966)

Art. 5a.
W sprawach roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa związanych z zamianą akcji na podstawie
ustawy Skarb Państwa jest reprezentowany przez [ministra właściwego do spraw energii]
< ministra właściwego do spraw aktywów państwowych>.

Art. 8.
1. [Rada Ministrów] < Minister właściwy do spraw aktywów państwowych> określi, w
drodze

rozporządzenia,

sposób

określenia

liczby

akcji

spółki

konsolidującej

przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółki
konsolidowanej lub do nabycia przez uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany
akcji spółki konsolidowanej, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału
zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych pracowników i
uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących
oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i
uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności związanych z udostępnianiem i
zamianą akcji.
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konsolidowanej lub ich spadkobiercy otrzymają akcje spółki konsolidującej o wartości
równej przyznanej kwocie ekwiwalentu prawa do akcji, ustalonej na podstawie wyceny, o
której mowa w art. 9.

USTAWA

z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1849)
uwaga:
w art. 3 w ust. 2, w art. 6 w ust. 2 i 3, w art. 9 w ust. 5 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 10 w ust. 5, w art. 27 w ust. 6, w art. 30 w ust. 4, w art. 31 w
ust. 8, w art. 32 w ust. 6, w art. 42 w ust. 3 oraz w art. 44 w ust. 4 i 5 wyrazy
[Minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się wyrazami <Minister
właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska>

Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cyjanek dysocjujący w słabym kwasie - cyjanek i związki cyjanku, które ulegają
dysocjacji w słabym kwasie o określonym pH;
2) hałda - obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych na
powierzchni ziemi;
3) kopalina - kopalina w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
górnicze, z wyłączeniem wód leczniczych, wód termalnych i solanek;
4) niezanieczyszczona gleba - glebę, która została usunięta z górnej warstwy powierzchni
ziemi w trakcie działalności wydobywczej i która nie przekracza dopuszczalnych
zawartości w glebie oraz dopuszczalnych zawartości w ziemi substancji powodujących
ryzyko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785,
898, 1089, 1529 i 1566), dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi;
5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - obiekt przeznaczony do składowania
odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub zawiesinie, w tym
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powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub umacniania takiego obiektu; za
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobiska górniczego
wypełnianego odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych;
6) odpady przeróbcze - odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po
przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych,
biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z połączenia tych procesów;
7) odpady

wydobywcze

-

odpady

pochodzące

z

poszukiwania,

rozpoznawania,

wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż;
8) poważny wypadek - zdarzenie w miejscu prowadzenia działalności związanej z
gospodarowaniem

odpadami

wydobywczymi,

w

szczególności

w

obiekcie

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, prowadzące do natychmiastowego lub
występującego po pewnym czasie poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska, w miejscu prowadzenia działalności lub poza nim;
9) przemysł wydobywczy - dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, podziemnym lub
otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką;
10) przeróbka - procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a także
połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu
przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja,
rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów,
z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych niż
wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych;
11) rekultywacja terenu - zagospodarowanie terenu, w tym oczyszczanie gruntu, na który
miał wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w taki sposób, aby
przywrócić go do właściwego stanu użytkowego i przyrodniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemów
słodkiej wody oraz krajobrazu;
12) staw osadowy - obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów
wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się ilością
wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż, oraz z oczyszczania
wody technologicznej;
13) tama - obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania lub zamknięcia wody
technologicznej lub odpadów wydobywczych w stawie osadowym;
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nieposiadające osobowości prawnej, które są lub mogą być dotknięte skutkami wydania
zezwolenia lub mają interes w procesie jego wydania lub w procesie ustalania procedur
związanych z zapobieganiem poważnym wypadkom w obiektach unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A, a także organizacja ekologiczna, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566);
15) przemieszczanie - gospodarowanie masami ziemnymi i skalnymi związane z
wydobywaniem kopalin ze złóż w obrębie wyrobiska górniczego w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych,
kierując się właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w szczególności
rozpuszczalnością, palnością, biodegradacją, zdolnością do wymywania, zawartością
zanieczyszczeń w odpadach wydobywczych oraz negatywnym oddziaływaniem na
środowisko wód odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z
uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych lub
podziemnych.
Art. 6.
1. Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli się na:
1) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, jeżeli:
a) brak działania lub niewłaściwe działanie mogłoby spowodować poważny wypadek,
b) składowane są w nim odpady niebezpieczne,
c) składowane w nim odpady wydobywcze zawierają substancje lub mieszaniny
niebezpieczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r.
poz. 2003);
2) pozostałe obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
kryteria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decydujące o
zaliczeniu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do kategorii A, kierując
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możliwością wystąpienia poważnego wypadku.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, normy
zharmonizowane odnoszące się do metod pobierania próbek i przeprowadzania analiz
niezbędnych do technicznego wykonywania niniejszej ustawy, biorąc pod uwagę przepisy
prawa wspólnotowego w tym zakresie.
Art. 9.
1. Program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera następujące dane:
1) opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i
ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko;
2) opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on
technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie
środowiska;
3) ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
4) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie z
oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
5) wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w
obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki
tych odpadów;
6) określenie

łącznej

ilości

poszczególnych

rodzajów

odpadów

wydobywczych

przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej programem
gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku;
7) opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze;
8) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;
9) skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów
wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia
negatywnego

oddziaływania

na

środowisko

podczas

eksploatacji

obiektu

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu;
10) opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania pożarów
w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane
odpady zawierające części palne;
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w art. 39;
12) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6, w szczególności określenie
listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do badania w zależności od
rodzaju i właściwości składowanych odpadów wydobywczych;
13) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z
rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27
ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności:
a) ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,
b) ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu,
c) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych;
14) opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu
wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia powietrza i
gleby;
15) wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może
wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności w
zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na danym terenie.
2. Program

gospodarowania

odpadami

wydobywczymi

powinien

zawierać

dane

umożliwiające organowi właściwemu ocenę osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 8 ust.
2.
3. Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wyłącznie działalność wydobywczą
lub działalność przeróbczą, lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane, o których mowa w ust.
1, w zakresie prowadzonej działalności.
4. Charakterystyka odpadów wydobywczych, o której mowa w ust. 1 pkt 5, obejmuje
informacje dotyczące działań poszukiwawczych, wydobywczych i przeróbczych, złóż
przeznaczonych do eksploatacji, typu i właściwości odpadów wydobywczych oraz
postępowania z nimi, w szczególności:
1) opis właściwości fizycznych i chemicznych odpadów wydobywczych, ze szczególnym
uwzględnieniem ich stabilności w warunkach atmosferycznych oraz rodzaju kopaliny;
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3) opis substancji chemicznych, które będą stosowane w procesie przeróbki, ze szczególnym
uwzględnieniem ich stabilności;
4) opis metody składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
5) opis systemu transportu odpadów wydobywczych.
4a. Posiadacz odpadów wydobywczych sporządza charakterystykę odpadów wydobywczych
na podstawie informacji zgromadzonych i zweryfikowanych w sposób określony w
przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza się
charakterystykę odpadów wydobywczych, kierując się potrzebą uzyskania odpowiedniej
jakości

informacji

niezbędnych

do

sporządzenia

charakterystyki

odpadów

wydobywczych;
2) szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych, kierując się koniecznością
zapewnienia

stateczności

geomechanicznej

i

stabilności

chemicznej

obiektu

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zapobiegania poważnym wypadkom.

Art. 10.
1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
sporządza ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2. Ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawiera następujące
dane:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) wskazanie osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami;
3) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
4) obecną i planowaną wielkość obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
określoną przez parametry powierzchni (ha) i pojemności (m3 i Mg) oraz zdolność
przetwarzania (Mg/dobę);
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dokonaną na podstawie kryteriów klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych;
6) określenie wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan
powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby oraz krajobrazu;
7) wskazanie możliwych zagrożeń wystąpienia poważnego wypadku;
8) określenie stężenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz możliwości jego
redukcji za pomocą najlepszych dostępnych technik.
3. W stawie osadowym, w którym jest obecny cyjanek dysocjujący w słabym kwasie,
posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany

wykazać

w

ocenie

ryzyka

obiektu

unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych, że stężenie w miejscu zrzutu odpadów przeróbczych do stawu
osadowego jest zredukowane do najniższego możliwego poziomu za pomocą najlepszych
dostępnych technik, jednakże nie przekroczy 10 ppm.
4. Jeżeli posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
wykaże w ocenie ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych brak
wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko, stężenie
cyjanku dysocjującego w słabym kwasie nie wymaga dalszego obniżania za pomocą
najlepszych dostępnych technik.
5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania techniczne odnoszące się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym
kwasie oraz metod jego pomiaru, kierując się dokładnością i powtarzalnością
wykonywania pomiarów.
Art. 27.
1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do monitoringu tego obiektu w trakcie jego prowadzenia, który obejmuje w
szczególności:
1) badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej
reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących kwalifikacji
wód;
3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
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oparciu o ustalone repery.
2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do monitoringu tego obiektu po jego zamknięciu, który obejmuje w
szczególności:
1) badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej
reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach dotyczących kwalifikacji
wód;
3) pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
4) kontrolę osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w
oparciu o ustalone repery.
3. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do gromadzenia danych o wynikach monitoringu i do sporządzenia na ich
podstawie sprawozdania o wynikach monitoringu.
4. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do przedłożenia sprawozdania o wynikach monitoringu właściwemu
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do przechowywania danych o wynikach monitoringu oraz sprawozdań o
wynikach monitoringu przez 30 lat, licząc od dnia zaprzestania składowania odpadów
wydobywczych w tym obiekcie.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, czas,
sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu, a także wzór sprawozdania o wynikach
monitoringu, częstotliwości jego sporządzania oraz termin składania, kierując się potrzebą
ustalenia planów, dokumentów i procedur dotyczących monitoringu i kontrolowania
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz podejmowania działań w
przypadku wyników wskazujących na brak stateczności i niestabilność chemiczną obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
7. Na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych,

w

decyzji

zatwierdzającej

program

gospodarowania

odpadami

wydobywczymi, właściwy organ może odstąpić od obowiązku prowadzenia pomiaru
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hydrogeologicznej, w szczególności z zawartych w niej zaleceń, wynika brak
konieczności monitoringu wód podziemnych.
8. Jeżeli zmieniona dokumentacja hydrogeologiczna, w przypadku, o którym mowa w art. 93
ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, wskazuje na
konieczność monitoringu wód podziemnych, posiadacz odpadów prowadzący obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany niezwłocznie przedłożyć do
zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
9. W przypadku zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, właściwy
organ, na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwienia odpadów
wydobywczych,

w

decyzji

zatwierdzającej

program

gospodarowania

odpadami

wydobywczymi, może zmniejszyć częstotliwość badań wód powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6, kierując się oddziaływaniem obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych na środowisko.
10. Jeżeli z programu gospodarowania odpadami wydobywczymi wynika, że obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym składowane są wyłącznie odpady
wydobywcze zaliczone do odpadów wydobywczych obojętnych, nie stanowi zagrożenia
dla gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych, na wniosek posiadacza
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w decyzji
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, właściwy organ
może odstąpić od obowiązku wykonywania badań składu wód powierzchniowych,
odciekowych i podziemnych, pomiaru objętości wód odciekowych oraz pomiaru poziomu
wód podziemnych, chyba że odpady te są składowane w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych kategorii A.
Art. 30.
1. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa
do

właściwego

organu

wniosek

o

wydanie

zgody

na

zamknięcie

obiektu

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
3) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
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5) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego
części, w tym działania związane z jego realizacją;
6) datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych;
7) harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych;
8) harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu;
9) sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz załącza decyzję zatwierdzającą program
gospodarowania

odpadami

wydobywczymi

oraz

projekt

zamknięcia

obiektu

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu.
3. W decyzji o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego części właściwy organ zatwierdza projekt zamknięcia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu i określa:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów
prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) sposób zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, w
tym działania związane z jego realizacją;
3) datę zaprzestania składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych;
4) harmonogram realizacji działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych;
5) harmonogram działań związanych z rekultywacją terenu.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres
danych zawartych w projekcie zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz rekultywacji terenu, kierując się zasadami ochrony środowiska oraz
ochrony gruntów.
Art. 31.
1. Z chwilą technicznego zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub
jego części, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę
zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części zgodnie
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w decyzji o wydaniu zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego części i może w zarządzeniu pokontrolnym ustalić inną niż
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6, częstotliwość przedkładania
sprawozdania o wynikach monitoringu; kopię zarządzenia pokontrolnego przekazuje
niezwłocznie właściwemu organowi.
1a. Sprawozdanie o wynikach monitoringu, w przypadkach o których mowa w ust. 1,
powinno być przedkładane:
1) w przypadku stwierdzenia braku oddziaływania obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych na środowisko - nie rzadziej niż raz na 2 lata;
2) w przypadku stwierdzenia zwiększenia oddziaływania obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych na środowisko - nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
odpowiedzialny za utrzymanie, monitoring, zgodnie z art. 27 ust. 6, oraz działania po
zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części.
Czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem charakteru i czasu trwania
zagrożenia.
3. Realizację obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części może przejąć wójt,
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności
na podstawie umowy określającej w szczególności sposób pokrycia przez posiadacza
odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wszelkich
kosztów związanych z przejęciem tych obowiązków.
4. Po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części,
posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
zawiadamia, a następnie bez zbędnej zwłoki potwierdza zawiadomienie w formie
pisemnej, właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz
właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wszelkich zdarzeniach lub
zmianach technologicznych, które mogą mieć wpływ na stateczność obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, oraz o wszelkich istotnych
niekorzystnych skutkach dla środowiska ujawnionych w wyniku monitoringu, podając w
zawiadomieniu:
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prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
3) rodzaj zdarzenia z krótkim opisem;
4) dzień zajścia zdarzenia.
5. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
kategorii A wprowadza w życie wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i postępuje
zgodnie z ustawą.
6. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
pokrywa koszty działań, o których mowa w ust. 2 i 4.
7. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
zawiadamiania o zdarzeniach, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą
ujednolicenia sposobu oraz zapewnieniem regularności przekazywania tych informacji.

Art. 32.
1. Właściwy organ przed rozpoczęciem działań związanych ze składowaniem odpadów
wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wymaga
przedstawienia przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych posiadanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z
ust. 4 tak, aby:
1) obowiązki

związane

z

prowadzeniem

obiektu

unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych, także po jego zamknięciu, zostały wypełnione;
2) w dowolnym czasie były dostępne środki finansowe na działania dotyczące zamknięcia
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywację terenu, zgodnie z
programem gospodarowania odpadami wydobywczymi i wymaganiami zezwolenia na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2. Obliczenie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu jest dokonane na podstawie:
1) prawdopodobnego

negatywnego

wpływu

obiektu

unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych na środowisko, biorąc pod uwagę w szczególności kategorię obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, właściwości odpadów wydobywczych oraz
faktyczne lub zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie
zrekultywowanego terenu;
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wszelkie niezbędne prace rekultywacyjne.
3. Wysokość gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu podlega weryfikacji w przypadku
zmian zakresu działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz rekultywacji terenu, zgodnie z programem gospodarowania
odpadami wydobywczymi.
4. Przedstawiona gwarancja finansowa lub jej ekwiwalent powinna być właściwie
udokumentowana.
5. Jeżeli właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska potwierdzi prawidłowe
zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 31 ust. 1,
właściwy organ, w drodze decyzji, zwalnia posiadacza odpadów prowadzącego obiekt
unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych

z

obowiązku

posiadania

gwarancji

finansowej lub jej ekwiwalentu, z wyjątkiem obowiązków, o których mowa w art. 31 ust.
2.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania, potwierdzenia
posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkości, sposób dysponowania oraz formę
gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu, biorąc pod uwagę pełne pokrycie kosztów
zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
dostępność środków finansowych, a także zakres niezbędnych prac rekultywacyjnych.
7. W

przypadku

niewywiązania

się

posiadacza

odpadów

prowadzącego

obiekt

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowiązków dotyczących zamknięcia
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu, ich koszty
są pokrywane przez podmiot, który udzielił gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, na
wniosek właściwego organu zawierający kosztorys oraz harmonogram wpłat; roszczeń
tych właściwy organ może dochodzić przed sądem.
8. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta przejął od posiadacza odpadów prowadzącego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych realizację obowiązków dotyczących
utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego części, przysługują mu roszczenia do podmiotu, który udzielił
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu.
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1. Właściwość miejscową właściwego organu ustala się według miejsca prowadzenia
działalności posiadacza odpadów wydobywczych.
2. Kopie wydanych decyzji powinny być przekazywane niezwłocznie do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2a. Regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz starosta przekazują kopie wydanych
decyzji także właściwemu marszałkowi województwa.
3. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałka województwa w
sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 2 i 5, art. 12a ust. 4,
art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 32 ust. 5 oraz art. 33
ust. 3.
4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 2
i 5, art. 12 ust. 2 i 5, art. 12a ust. 4, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 19 ust. 2 i 3, art. 20,
art. 21, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1, 5 i 7, art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 4 oraz
art. 59 ust. 2 i 3, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Art. 42.
1. Przed rozpoczęciem składowania odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, podczas prowadzenia tego obiektu oraz po jego zamknięciu,
właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrole obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, biorąc pod uwagę wyniki monitoringu.
2. Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest
obowiązany do udostępnienia właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska podczas kontroli wszystkich dokumentów związanych z prowadzeniem
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a w szczególności dokumentów
ewidencji odpadów, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
lub unieszkodliwiania tych odpadów, sprawozdań o wynikach monitoringu, zezwoleń na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres
oraz częstotliwość kontroli obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kierując
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zdrowie i życie ludzi.
Art. 44.
1. Spis

zamkniętych

obiektów

unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych

oraz

opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na
terenie województwa, które wywierają negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać
się w średnio- lub krótkoterminowej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia i
życia ludzi lub zagrożeniem dla środowiska, jest sporządzany przez właściwego
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2. W przypadku określenia metodologii, o której mowa w ust. 4, właściwy wojewódzki
inspektor ochrony środowiska sporządzając spis, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązany do jej uwzględnienia.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza krajowy spis zamkniętych obiektów
unieszkodliwiania

odpadów

wydobywczych

oraz

opuszczonych

obiektów

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na podstawie spisów, o których mowa w ust.
1 i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej organu.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres
oraz metodologię dotyczącą sporządzania, prowadzenia i aktualizacji spisu zamkniętych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym częstotliwość tej aktualizacji, kierując
się możliwością wystąpienia poważnego wypadku oraz negatywnego wpływu na
środowisko.
5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
metodologię dotyczącą niezbędnych działań w odniesieniu do obiektów, o których mowa
w ust. 1, kierując się możliwością wystąpienia poważnego wypadku oraz negatywnego
wpływu na środowisko.

USTAWA

z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa

użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 2019 r. poz. 261)
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1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, członków
rady nadzorczej, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.
[2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy 5-7 osób. W skład rady nadzorczej wchodzą:
1) do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności;
2) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.]
<2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy 5–9 osób. W skład rady nadzorczej
wchodzą:
1) do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności;
2) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
4) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.>
3. Tryb wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej określa statut Spółki, z
zastrzeżeniem ust. 4-8.
4. Przedstawiciele pracowników do pierwszej rady nadzorczej są wybierani w wyborach
pośrednich, przy zachowaniu zasady powszechności i tajności.
5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarządza Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i ustala
ich szczegółowe zasady.
6. Za przedstawicieli wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach
uzyskały najwięcej ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod
warunkiem wzięcia w nim udziału co najmniej 50% wszystkich pracowników
zatrudnionych w chwili wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowiązany dostarczyć ministrowi właściwemu do
spraw łączności listę przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej,
wybranych w sposób określony w ust. 4-6, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7
ust. 2.
8. W przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników do pierwszej rady
nadzorczej zakładowe organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, posiadające
reprezentatywność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), wskażą przedstawicieli pracowników w
terminie 30 dni od dnia otrzymania w tej sprawie pisma ministra właściwego do spraw
łączności.
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zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu jej członków.

U S T A W A z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

uwaga:
użyte w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 5 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 28 we wprowadzeniu
do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do
spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami <minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 23.
1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Władze publiczne
obowiązane do prowadzenia wykazu udostępniają go w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz
zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu, mając na uwadze zapewnienie
przejrzystości wykazu i łatwości wyszukiwania zawartych w nim informacji oraz
uwzględniając nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty ich wydania
oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji.
Art. 24.
1. Informacje:
1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczące:
a) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 tej ustawy,
b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy,
c) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy,
d) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
e) (uchylona),
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g) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej ustawy,
i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej
ustawy,
j) wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 tej ustawy,
k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy,
l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 tej ustawy,
m) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 tej ustawy,
n) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze
środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej ustawy,
2) dotyczące produktów, opakowań i gospodarki odpadami, zgromadzone w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezawierające danych jednostkowych,
3)

dotyczące monitoringu wód, o których mowa w art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

- są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy
wykorzystaniu elektronicznych baz danych.
2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Elektroniczne bazy danych prowadzą:
1) marszałek województwa - w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g
oraz i, a także pkt 2;
2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f,
b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i - w przypadku terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3)

(7)

wojewódzki inspektor ochrony środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w

ust. 1 pkt 1 lit. k;
4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem - w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h oraz m;
5) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem - w zakresie
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l;
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(8)

Główny Inspektor Ochrony Środowiska - w zakresie informacji, o których mowa w ust.

1 pkt 1 lit. a, b, j i l oraz pkt 3.
4. Zadanie marszałka województwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest zadaniem z zakresu
administracji rządowej.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób udostępniania informacji;
2) minimalny zakres udostępnianych informacji;
3) formę udostępniania informacji;
4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.

Art. 25.
1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:
1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:
a) (uchylona),
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– krajowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,
[c) informacje

o

przepisach

krajowych

i

wspólnotowych,

a

także

o

umowach

międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z wykonania tych
przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,
d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,]
<c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach
międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej –
klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy
raporty te są dostępne,
d) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej – klimat,>
[e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych:
– Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,
– Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym
mowa w art. 15v tej ustawy,
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w art. 34 tej ustawy,
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do
Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,
– Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50
tej ustawy,
– Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,
f) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:
– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej
ustawy,
– sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o
którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy,]
g)

(9)

z zakresu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501):
- Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz jego aktualizacje,
- inwentaryzacje emisji,
- prognozy wielkości emisji,
- raporty metodyczne IIR,
h) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - sprawozdania
dotyczące lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych oraz danych uzyskanych w
wyniku tych badań;
<1a)

przez ministra właściwego do spraw środowiska:

a) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych:
–

Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,

–

Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o
którym mowa w art. 15v tej ustawy,

–

Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym
mowa w art. 34 tej ustawy,

–

Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do
Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,

–

Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w
art. 50 tej ustawy,
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Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,

b) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach
międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej –
środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach,
gdy raporty te są dostępne,
c) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej –
środowisko;
1b)

przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – z zakresu ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:

a) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust.
1 tej ustawy,
b) sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
o którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;>
2)

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w art.
128 ust. 1;

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
3a) przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich źródeł
spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska;
4) przez marszałka województwa:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w
art. 18 ust. 2 tej ustawy,
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów
dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 91b ust. 4 tej ustawy,
– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
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ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy,
– wojewódzki plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5)

przez wojewodę - akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5a) przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub zmieniające
pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
7) przez starostę:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa w art.
18 ust. 2 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
b) (uchylona);
8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18
ust. 2 tej ustawy;
b) (uchylona);
9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000
r. - Prawo atomowe:
a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu
jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie
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środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących
powstanie zagrożenia,
b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych,
c) informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich
wpływie na zdrowie ludzi i środowisko,
d) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze
składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska,
e) informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących
powstanie zagrożenia
- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356):
a) informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej,
b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej
- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art. 28.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
3) sposób naliczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, z uwzględnieniem
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
4) terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2
- biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.
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1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51
ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny
oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów
powiązanych z tym dokumentem.
2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego
przedmiotem postępowania.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z <ministrem właściwym do spraw klimatu,>
ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia
może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna
odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami
planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:
1) formę sporządzenia prognozy;
2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie;
3) zakres terytorialny prognozy;
4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w
prognozie.
Art. 66.
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje
umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)

(41)

charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji

i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)

(42)

przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i

eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,
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gleby, wody i powierzchni ziemi,
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
f)

informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko,

g)

ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

2)

opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych
wód;
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych

na

potrzeby

scharakteryzowania

elementów

środowiska

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do
raportu;
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b)

informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem;
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opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę
naukową;

5)

opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego
oddziaływania, w tym:

a) wariantu

proponowanego

przez

wnioskodawcę

oraz

racjonalnego

wariantu

alternatywnego,
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6)

określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencją zabytków,
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz
ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy
organ,
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;
7)

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem
informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;

8) opis

metod

prognozowania

zastosowanych

przez

wnioskodawcę

oraz

opis

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
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długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9)

(43)

opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności
na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000,
oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności
odpowiednio

na

etapach

realizacji,

eksploatacji,

użytkowania

lub

likwidacji

przedsięwzięcia;
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:
a) określenie założeń do:
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków
archeologicznych,

w

sąsiedztwie

lub

w

bezpośrednim

zasięgu

oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia;
10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej
mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do
wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:
a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
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(44)

uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość
osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust.
1 tej ustawy;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub
przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę

możliwych

konfliktów

społecznych

związanych

z

planowanym

przedsięwzięciem;
16)

(45)

przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość
łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego
monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do każdego elementu raportu;
19)

(46)

datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy

wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym
zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do raportu;
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1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1b. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:
1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;
2) z gospodarką odpadami;
3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
1c. W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na
poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub
wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów przyrodniczych
środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o których mowa w ust. 1
pkt 2-2b, powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od
zewnętrznej granicy przedsięwzięcia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru.
2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar
Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać
także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje
pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za
realizacją przedsięwzięcia.
2b. (47) Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego lub
inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze, a
proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien
zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.
3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko,
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli

dla

planowanego

przedsięwzięcia

jest

konieczne

ustanowienie

obszaru

ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na
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przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć
polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku
publicznego.
5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi
dostępnymi technikami.
6. Raport o oddziaływaniu

przedsięwzięcia

na środowisko

powinien uwzględniać

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania
oraz likwidacji.
7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje
o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z
punktu widzenia danego przedsięwzięcia.
8. Minister właściwy do spraw środowiska < w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia:
1) format dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej,
2) format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

Art. 74.
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3)

(56)

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej

lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
3a)

(57)

mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym
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pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na
podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
4)

(58)

w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w

art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części
składowej

nieruchomości

gruntowej,

oraz

przedsięwzięć

dotyczących

urządzeń

piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę
przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz
obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
5)

(59)

dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny

dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie
dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia
ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania
ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla
inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla
inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla
inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
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naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie
budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;
5a) (uchylony);
6)

(60)

wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej,

wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na
ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o
ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z
zastrzeżeniem ust. 1a.
7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
8)

analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

1a. (61) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że
liczba stron postępowania przekracza 10.
1b. (62) (uchylony).
1c. (63) (uchylony).
1d. Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu> może określić, w drodze rozporządzenia, formaty danych załączników
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kierując się potrzebą
poszerzania dostępu do informacji o środowisku.
2. Raport

o

oddziaływaniu

przedsięwzięcia

na

środowisko

i

kartę

informacyjną

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach
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egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i
uzgadniającego.
3. (64) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,
stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3a. (65) Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
3b. (66) Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy
czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe. Doręczenie
dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest
skuteczne.
3c. (67) W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera
nieaktualne dane lub w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci
jednej ze stron tego postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
3d. (68) W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w
trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:
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obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej
się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia
prawnego
- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca są
obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego.
3e. (69) Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania administracyjnego.
3f. (70) Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w
obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do
wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób,
którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub
nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
3g. (71) Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:
1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie
przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;
2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo
innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
3h. (72) Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub
ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych
umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu,
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie
organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.
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1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w celu realizacji swoich zadań
współpracuje z ministrem właściwym do spraw klimatu w zakresie spraw objętych
działem administracji rządowej – klimat.
2. Minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw klimatu
prowadzą kontrolę wspólną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeżeli
przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej – klimat.>

Art. 129.
1. Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzania i aktualizacji informacji i
danych do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1. Wprowadzenie informacji i
innych danych następuje w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do
organu.
2. Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw

klimatu>,

kierując

się

potrzebą

monitorowania

ocen

oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ocen
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownego przeprowadzania
ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i poszerzania dostępu do informacji o
środowisku, jak również osiągnięcia jak najwyższego poziomu ochrony środowiska,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1;
2) szczegółowy zakres informacji i innych danych, o których mowa w art. 128 ust. 1;
3) sposób wprowadzania informacji i innych danych do bazy danych, o której mowa w art.
128 ust. 1.

U S T A W A z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 22)
Art. 26.
1. BGK:
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porozumieniu z ministrem właściwym do spraw:
a) finansów publicznych,
[b) środowiska,]
<b) klimatu>
c) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
d)

(3)

(uchylona)

- do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;
1a) przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia organom
wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;
2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład
sprawozdania finansowego banku.
2. (4) (uchylony).
Art. 27.
1. BGK

składa

ministrowi

właściwemu

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii,
przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych premii
odrębnie

dla

premii

termomodernizacyjnych,

premii

remontowych

i

premii

kompensacyjnych.
2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa [ministrowi
właściwemu do spraw środowiska] < ministrowi właściwemu do spraw klimatu>, w
okresach rocznych, informację na temat planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa
oraz planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku
zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
3. BGK

składa

ministrowi

właściwemu

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w okresach kwartalnych,
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
4. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z
realizacji planu finansowego Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia roku
następnego.
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z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495)

Art. 24.
1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Inspekcji
Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska
oraz ośrodki referencyjne i instytuty badawcze współdziałają w celu zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, rozpoznawania i monitorowania sytuacji
epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu
epidemicznym w kraju.
2. W przypadku powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub
zgonu z ich powodu, występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników
jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania inspekcji, o których mowa w ust.
1, między podmiotami, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane, w formie
papierowej lub elektronicznej, dane tych osób, zawierające:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer
paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest
możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych
objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z
powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje
niezbędne

do

sprawowania

nadzoru

epidemiologicznego,

zgodnie

z

zasadami

współczesnej wiedzy medycznej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 2,
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- uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz
zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.
4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony
Środowiska współdziałają w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą
być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta.
5. W przypadku powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej,
określonych na podstawie ust. 6 pkt 2, lub zgonu z ich powodu, między organami, o
których mowa w ust. 4, są przekazywane, w formie papierowej lub w systemie
elektronicznym, dane osób, u których podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę
zakaźną, określonych na podstawie ust. 6 pkt 2, lub stwierdzono zgon z ich powodu,
zawierające:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer
paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest
możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych
objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z
powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
ryzyka i charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje
niezbędne

do

sprawowania

nadzoru

epidemiologicznego,

zgodnie

z

zasadami

współczesnej wiedzy medycznej.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz [ministrem właściwym do spraw środowiska] <ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia:
1) formy i tryb współdziałania między organami, o których mowa w ust. 4,
2) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 4,
3) terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych,
4) sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania,
5) sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4,
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- mając na uwadze cele nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego, skuteczność
nadzoru epidemiologicznego i epizootiologicznego oraz ochronę zdrowia publicznego.

U S T A W A z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz.
521 i 1403)

uwaga:
użyte w art. 13 w ust. 2, w art. 14 w ust. 4, w art. 33 w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 40 w ust. 2, w art. 54 w ust. 6, w
art. 56 w ust. 3, w art. 59b we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 63 w
ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 64b we
wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 72 w ust. 2 i 3, w różnym
przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje
się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy
do spraw klimatu>

Art. 13.
1. Zużyte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie
przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie
według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji
służących do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób selektywnego
zbierania zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych,
zużytych

baterii

przemysłowych

lub

zużytych

akumulatorów

przemysłowych,

uwzględniając technologie przetwarzania i recyklingu oraz kierując się potrzebą
zapewnienia wysokich poziomów recyklingu.
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1. Magazynowanie i przetwarzanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakładach
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów powinny odbywać się w
miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie
warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu,
odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz
działanie warunków atmosferycznych.
2. Magazynowanie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych
kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych
w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów powinno
odbywać się na nieprzepuszczalnych podłożach, podłączonych do kanalizacji działającej
w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki do specjalnych zbiorników lub do instalacji
przerabiającej zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
3. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być
magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych
posiadaczy tych odpadów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania dotyczące magazynowania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, kierując się względami ochrony środowiska oraz koniecznością
zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu.

Art. 33.
1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do
osiągnięcia poziomów zbierania w wysokości określonej w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy zbierania zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach,
uwzględniając:
1) konieczność osiągnięcia do dnia 26 września 2012 r. poziomu zbierania w wysokości co
najmniej 25% oraz do dnia 26 września 2016 r. i w kolejnych latach - w wysokości co
najmniej 45%;
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przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności;
3) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki oraz konieczność realizacji
zobowiązań międzynarodowych.
Art. 40.
1. Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat produktowych, o których
mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zróżnicowania tych opłat z uwagi na rodzaje
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz koszty zbierania i recyklingu zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów.
Art. 54.
1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów
samochodowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego
niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli
przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii
lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 53 ust. 1.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii
samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych urządzeń.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, w terminie 30 dni od
dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych
kwasowo-ołowiowych

lub

zużytych

akumulatorów

samochodowych

kwasowo-

ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
3. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, o którym mowa
w ust. 1, jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w
wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie samochodowe kwasowoołowiowe lub akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, w
terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego, o którym mowa w ust.
1, zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu
oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w
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akumulatorów.
4. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w ust. 1-3, następuje
na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie
potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
5. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego
pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego
zwrot opłaty depozytowej, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą ujednolicenia
dokumentów oraz zapewnienia prawidłowego gospodarowania wpływami z opłat
depozytowych.
Art. 56.
1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje nieodebraną opłatę
depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze
względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po
roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
1a. Do opłat depozytowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych
przysługują marszałkowi województwa.
2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do sporządzenia i
przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego
po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty
depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, kierując się
potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań
marszałkowi województwa.
Art. 59b. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 59 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz
jej zakres,
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- kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia
prowadzenia ewidencji.
Art. 63.
1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z
wyjątkiem prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych
kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów
przemysłowych kwasowo-ołowiowych, w ramach prowadzonej działalności przygotowuje
zużyte baterie i zużyte akumulatory do recyklingu i unieszkodliwiania przez:
1) sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje,
ułatwiające ich przetwarzanie za pomocą technologii i instalacji służących do
przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych
akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, lub
2) przetwarzanie poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów na
odpowiednie frakcje materiałowe i recykling co najmniej wyodrębnionych metali w
instalacjach i przy użyciu technologii zapewniających osiągnięcie co najmniej
minimalnych poziomów wydajności recyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.
2. Prowadzący zakład przetwarzania, w którym przetwarza się zużyte baterie samochodowe
kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte
baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory przemysłowe kwasowoołowiowe, zapewnia co najmniej przekazanie powstałych w wyniku przetwarzania frakcji
zawierających ołów i jego związki oraz frakcji tworzyw sztucznych do instalacji
prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych,
spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do przekazania poszczególnych rodzajów
posortowanych zużytych baterii i zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład
przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, dla których sam nie prowadzi przetwarzania, o którym mowa w ust.
1 pkt 2.
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proces odzysku R12 wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią, w zależności od
stosowanej metody, procesy odzysku R3-R6 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5a. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz przetwarzanie i recykling
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w ust. 2, obejmuje co
najmniej usunięcie wszystkich cieczy i kwasów.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne rodzaje zużytych baterii lub
zużytych akumulatorów, które powinny być wydzielone w procesie sortowania, kierując
się koniecznością zapewnienia wymaganych poziomów recyklingu oraz ułatwieniem
procesów sortowania.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące:
1) procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych
akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych
kwasowo-ołowiowych

lub

zużytych

akumulatorów

przemysłowych

kwasowo-

ołowiowych,
2) instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw
sztucznych
- biorąc pod uwagę rozwój techniczny i naukowy oraz najlepsze dostępne techniki, a także
kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi
przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Art. 64b.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór ewidencji zaświadczeń, o której mowa w art. 64 ust. 1, sposób jej prowadzenia oraz
jej zakres,
2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 64a ust. 1
- kierując się potrzebą ujednolicenia ewidencji i treści zaświadczeń oraz ułatwienia
prowadzenia ewidencji.
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1. Wojewódzki

inspektor ochrony środowiska sporządza i

przedkłada Głównemu

Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą
informację o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, skontrolowanych w poprzednim roku
kalendarzowym.
2. (13) Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o których
mowa w ust. 1, oraz posiadanych informacji, w tym danych zawartych w BDO, sporządza
i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 maja
roku następującego po roku, którego dotyczy, roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki
bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, w tym
informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania oraz recyklingu.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i
wzór raportu, o którym mowa w ust. 2, kierując się koniecznością określenia danych w
celu dokonania oceny funkcjonowania systemu gospodarki bateriami i akumulatorami
oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

U S T A W A

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554,
1724 i 2020)
Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera:
1)

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego
wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub
większej;

2)

określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich oraz kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne parametry
techniczne;
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4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie
potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych
charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona
wymagana;
7) (uchylony);
8) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
9)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6;

9a)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a;

10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 9 i 9a;
11)

wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem
kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez te grunty, a w
przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli inwestycja w zakresie
terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku do których decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 334 w art. 24 ust. 1; jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez grunty
stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy
bądź grunty objęte obszarem kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki
umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy inwestycja w
zakresie terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także
parametry techniczne zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich
lokalizację;
11a) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a, oraz zgodę tych
podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości;
11b)

wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

terminalu ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku gdy
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, ma
nastąpić na czas określony;
12) opinie, o których mowa w ust. 3;
13) (uchylony);
14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem.
2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od
zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami
świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
2)

ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury

i

ochrony

dziedzictwa

narodowego,

rybołówstwa,

środowiska,

spraw

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego
- w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
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2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730);
właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii,

2a)

gospodarki, <klimatu,> kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa,
środowiska, gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, oraz,
w

zakresie

stwierdzenia

zgodności

z

ustaleniami

koncepcji

przestrzennego

zagospodarowania kraju, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w
odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w
przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym,
inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
2b) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej,
spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do lokalizacji oraz
sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej;
3)

właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

4) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
5)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534);

6)

właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
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Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
7a) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 7;
8) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
9)

właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w
zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy
zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);

10)

właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem
kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 i 730);

11) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
12) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na
terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z
2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730);
13) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);
14) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
15) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009);
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ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i
warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach.
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje
wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.
5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź
stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.

U S T A W A z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501)

uwaga:
użyte w art. 3 w ust. 2 w pkt 10 w lit. p i w ust. 5, w art. 5, w art. 7 w ust. 4 i 7,
w art. 10 w ust. 1, w art. 11, w art. 11a w ust. 1, 2, 5 i 6, w art. 11b w ust. 1a i
1b, w art. 12 w ust. 1, w art. 14 w ust. 2, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 1 i
4, w art. 16b w ust. 6–9, w art. 16d w ust. 1, 2, 8 i 9, w art. 16e w ust. 1 w
części wspólnej i w ust. 2–4, w art. 20, w art. 21 w ust. 1, w art. 21a w ust. 3
we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 21b, w art. 21c w ust. 3 i 5,
w art. 21d w ust. 1 i 2, w art. 21f w ust. 1, 8 i 9, w art. 24 w ust. 1, w ust. 4 w
pkt 1 i w ust. 5 i 7, w art. 25 w ust. 2 w pkt 4, w art. 27, w art. 31b w ust. 2 i 4,
w art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 1, 2, 2b, 4–
6, 8 i 9, w art. 39 w ust. 3 i 4, w art. 40 w ust. 2 i 3, w art. 41, w art. 42 w ust. 3,
w art. 43 w ust. 3 i 4, w art. 44 w ust. 2 i 2a, w art. 47 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 49 w ust. 1 i 2, w art. 50 w ust. 3, 7 i 9, w art. 51 w ust. 1 i 3
oraz w art. 52, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<minister właściwy do spraw klimatu>
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1. Tworzy się Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zwany dalej
"Krajowym ośrodkiem".
2. Do zadań Krajowego ośrodka należy:
1) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i
prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą";
1a)

(3)

wykonywanie, na potrzeby modelowania matematycznego, o którym mowa w art. 88

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zadań związanych z
prowadzeniem bazy emisji powierzchniowych, liniowych i punktowych, w tym
opracowywanie metodyk ustalania wielkości tych emisji oraz zbieranie danych
niezbędnych do ich ustalenia;
2) zarządzanie

zbiorem

rachunków

w

rejestrze

Unii

podlegających

jurysdykcji

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 12 czerwca 2015
r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730);
3) opiniowanie wniosków o wydanie listu popierającego oraz wniosków o wydanie listu
zatwierdzającego realizację projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) prowadzenie wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub listy zatwierdzające;
5) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów;
6) sporządzanie raportów, sprawozdań i prognoz dotyczących wielkości emisji;
7) opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów
instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na jednostkę
wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca;
8) opracowywanie wskaźników emisji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego
paliwa lub surowca;
9) monitorowanie działań związanych z realizacją projektów wspólnych wdrożeń i
projektów mechanizmów czystego rozwoju oraz innych projektów powodujących
redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych;
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którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych, w szczególności:
a) prowadzenie, w postaci elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o
instalacjach, z których emisja gazów cieplarnianych jest objęta systemem, niezbędne do
opracowania wykazów, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 1, oraz
informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 70 ust. 12, art. 71 ust. 11,
art. 72 ust. 7 i art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także monitorowanie sposobu
wywiązania się przez prowadzących instalacje z obowiązków związanych z systemem,
b) pełnienie funkcji prowadzącego aukcję uprawnień do emisji w rozumieniu art. 3 pkt 20
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami do emisji gazów
cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.),
c) prowadzenie, w postaci elektronicznej, bazy danych zawierającej informacje o operatorach
statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze objęte systemem, niezbędne do
monitorowania sposobu wywiązania się przez operatorów statków powietrznych z
obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie,
d) obliczanie całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, o której mowa w
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych,
e) opiniowanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek, o których
mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych,
f) opiniowanie planów monitorowania w zakresie emisji z operacji lotniczych, dokumentów
uzupełniających i informacji, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz
uproszczonych planów monitorowania w zakresie emisji z operacji lotniczych i planów
monitorowania odnoszących się do monitorowania i raportowania w zakresie danych
dotyczących tonokilometrów, o których mowa w art. 74 ust. 2 i 3 tej ustawy,
g) sprawdzanie wniosków o przydział uprawnień do emisji dla instalacji nowej,
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i) opracowywanie wykazu instalacji, które zaprzestały działalności,
j) obliczanie dostosowanej rocznej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, w których
nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności,
k) zbieranie danych i opracowywanie analiz dotyczących systemu,
l) opracowywanie sprawozdań dotyczących systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych
z instalacji i z wykonywanych operacji lotniczych,
m) przeprowadzanie oceny raportów na temat wielkości emisji w zakresie kompletności
zawartych w nich danych, poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz zgodności
zawartych w nich ustaleń z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów
cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.
Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 30) i z zatwierdzonym planem monitorowania,
n) udzielanie wyjaśnień, opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz
prowadzenie szkoleń dotyczących funkcjonowania systemu,
o) współpraca

z

organami

administracji

publicznej

w

zakresie

związanym

z

funkcjonowaniem systemu oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych w zakresie
systemu,
p) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, projektów aktów
prawnych i dokumentów dotyczących funkcjonowania systemu,
q) sporządzanie wykazów prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych,
którzy naruszyli obowiązki związane z uczestnictwem w systemie, i przekazywanie ich
właściwym organom, stosownie do art. 94-97 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
r)

(4)

monitorowanie działań w zakresie polityki klimatycznej, a także przygotowywanie

analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania,
s)

(5)

prognozowanie skutków realizacji polityki klimatycznej,

t)

(6)

rozwijanie narzędzi do wspomagania realizacji celów systemu zarządzania emisjami

oraz narzędzi do modelowania skutków gospodarczych, finansowych i społecznych
realizacji polityki klimatycznej;
11) prowadzenie Rejestru średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
2a. Krajowy ośrodek może także wykonywać zadania związane z:
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(7)

(uchylony);

2)

(8)

(uchylony);

3)

(9)

(uchylony);

4) integracją systemów sprawozdawczości środowiskowej;
5)

(10)

monitorowaniem działań w zakresie ochrony powietrza, a także przygotowywaniem

analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania.
2b. (11) (uchylony).
2c. Krajowy ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej właściwymi w
sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych oraz rozporządzeń Komisji (UE), o
których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
3. Do zadań Krajowego ośrodka należy także sporządzanie zestawień informacji i raportów,
w szczególności na potrzeby:
1) statystyki publicznej;
2) systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3) systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych;
4) systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania;
5) sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych;
6) bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych.
4. Krajowy ośrodek może także, na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie,
sporządzać zestawienia informacji i raporty, inne niż wskazane w ust. 3, na potrzeby
organów administracji publicznej oraz organizacji samorządu gospodarczego i organizacji
pracodawców.
5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, listę
zestawień informacji i raportów, o których mowa w ust. 4, sporządzanych na potrzeby
organów administracji publicznej oraz terminy ich przekazywania, kierując się potrzebą
zapewnienia organom administracji publicznej pełnego i terminowego dostępu do
informacji na temat wielkości emisji.
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raporty wpisane na listę, o której mowa w ust. 5, są sporządzane na potrzeby organów
administracji publicznej nieodpłatnie.
Art. 5.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez
Krajowy ośrodek.
2. Krajowy ośrodek w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada ministrowi
właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonania zadań za poprzedni rok
kalendarzowy.
3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do
spraw środowiska może zażądać uzupełnienia sprawozdania lub udzielenia dodatkowych
wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie Krajowy ośrodek nie uzupełni sprawozdania lub nie złoży
żądanych wyjaśnień, a także gdy złożone sprawozdanie nadal budzi zastrzeżenia, minister
właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym pracownikom
obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli w zakresie zadań wykonywanych
przez Krajowy ośrodek.
5. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone istotne
uchybienia w wykonywaniu zadań przez Krajowy ośrodek, minister właściwy do spraw
środowiska może odwołać dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska przed upływem jego
kadencji, bez zasięgania opinii, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985
r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 993 oraz z 2009 r. poz.
1323)(12).
Art. 7.
1. Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporządza i
wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport
zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-10, dotyczące poprzedniego roku
kalendarzowego.
1a.

(15)

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą sporządza i wprowadza do Krajowej bazy

raport, o którym mowa w ust. 1, w zakresie eksploatacji:
1) instalacji wymagającej pozwolenia - jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje
wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia
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2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
2) źródła spalania paliw, o którym mowa w art. 152 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska.
2. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z
eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu
jest prowadzący instalację.
2a. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze
środowiska przejmuje inny podmiot, obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu za
ten rok, spoczywa na tym podmiocie, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2b. Jeżeli nowy podmiot korzystający ze środowiska nie jest następcą prawnym poprzedniego
podmiotu, każdy z nich sporządza i wprowadza raport za okres, w którym prowadził
działalność objętą obowiązkiem sporządzenia raportu.
2c. (16) Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia za dany rok raportu, o którym mowa w ust.
1, wygasa z upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał ten
obowiązek.
3. Wielkości emisji zawarte w raporcie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie
prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu
paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
gazów cieplarnianych i innych substancji objętych bilansowaniem emisji dla
poszczególnych rodzajów instalacji oraz sposoby ustalania wielkości emisji, kierując się
potrzebą zapewnienia wysokiej jakości danych o emisji, w tym zapewnienia ich
wiarygodności i spójności, oraz biorąc pod uwagę rozwój w zakresie dostępnych metod i
technologii służących redukcji emisji.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji zawartych w raporcie oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej
bazy, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Krajowej bazy oraz
jednolitości danych zawartych w tej bazie.
8. (uchylony).
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1. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
na 30 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów
międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska, inwentaryzacje emisji:
1) gazów cieplarnianych, zgodnie z wytycznymi do Konwencji Klimatycznej;
2) substancji określonych w Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania
powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.
U. z 1985 r. poz. 311 i 312, z 1988 r. poz. 313 oraz z 2012 r. poz. 216), zwanej dalej
"Konwencją LRTAP";
3) substancji, dla których w przepisach prawa Unii Europejskiej zostały określone poziomy
emisji lub stężeń oraz krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji substancji,
zgodnie z metodami określonymi w załączniku nr 2 do ustawy.
2. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
na 30 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej,
informacje i dane niezbędne dla realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z
art. 72 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010
r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17, z
późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2010/75/UE", i art. 11 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego
spalania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1),
zwanej dalej "dyrektywą (UE) 2015/2193", w zakresie dotyczącym:
1) emisji substancji do powietrza ze źródeł spalania paliw, instalacji i urządzeń spalania lub
współspalania odpadów, instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, i
instalacji do produkcji dwutlenku tytanu;
2) odstępstw, o których mowa w art. 146c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska;
3) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1135 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej
rodzaj, format i częstotliwość przekazywania informacji, które mają być udostępniane
przez państwa członkowskie na potrzeby sprawozdań z wdrożenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Tekst mający
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dostępnych w Krajowej bazie.
3. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
na 14 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej,
informacje i dane niezbędne dla realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z
dyrektywy 2010/75/UE i dyrektywy (UE) 2015/2193 w zakresie dotyczącym odstępstw, o
których mowa w art. 146a, art. 146b, art. 146j i art. 146k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska.
Art. 11a.
1. Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
na 30 dni przed terminami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej
dotyczących ochrony środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 6 decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysiłków podjętych przez państwo członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących
redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 136), zwanej
dalej "decyzją nr 2009/406/WE", zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu
monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz
zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla
zmiany klimatu, oraz uchylającego decyzję 280/2004/WE (Dz. Urz. UE L 165 z
18.06.2013, str. 13), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 525/2013".
2. Minister właściwy do spraw środowiska uzgadnia sprawozdania, o których mowa w ust. 1,
z członkami Rady Ministrów i przedstawia do akceptacji Radzie Ministrów.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) krajowej

rocznej

emisji

gazów

cieplarnianych

nieobjętych

systemem

handlu

uprawnieniami do emisji;
2) poziomu wykorzystania, podziału geograficznego, rodzajów i przyjętych kryteriów
jakościowych wykorzystanych jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek
redukcji emisji;
3) przewidywanych postępów w realizacji decyzji z uwzględnieniem krajowych polityk,
działań i prognoz;
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emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
ponad to, co wynika z decyzji nr 2009/406/WE.
4. (32) Jeżeli do rozliczenia krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych wykorzystano
jednostki poświadczonej redukcji emisji lub jednostki redukcji emisji, o których mowa w
art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych, w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zamieszcza się
uzasadnienie dotyczące wykorzystania tych jednostek.
5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, i sprawozdania, o którym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów

cieplarnianych,

minister

właściwy do

spraw

środowiska

przygotowuje

sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 525/2013, i przedstawia w
terminie do dnia 31 lipca każdego roku Komisji Europejskiej.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego
ministra.
Art. 11b.
1. Krajowy ośrodek przygotowuje projekty raportów w zakresie wypełniania zobowiązań
wynikających z Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto zgodnie z wymogami
zawartymi w wytycznych określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej lub
umowach międzynarodowych.
1a. (33) Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekty
raportów, o których mowa w ust. 1, na 60 dni przed terminami wynikającymi z przepisów
prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych.
1b. (34) Krajowy ośrodek przygotowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, na 30 dni przed terminami wskazanymi w załączniku nr 2 do ustawy, raport
metodyczny IIR, zgodnie z metodami określonymi w tym załączniku.
2.

(35)

Sporządzając projekty raportów, o których mowa w ust. 1 i 1b, Krajowy ośrodek może

posłużyć się w szczególności informacjami, danymi i analizami przekazywanymi przez
organy administracji publicznej, informacjami i danymi zawartymi w Krajowej bazie,
informacjami zawartymi w prognozach, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 1b, oraz innymi
informacjami i danymi udostępnianymi przez organizacje samorządu gospodarczego i
organizacje pracodawców, a także fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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1) krótkookresowe i długookresowe prognozy makroekonomiczne;
2) krajowe i sektorowe polityki i strategie gospodarcze;
3) informacje dotyczące:
a) podejmowanych działań przyczyniających się do ograniczania lub redukcji emisji,
b) rodzajów stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych
wspomagających redukcję emisji,
c) oceny stanu jakości środowiska wykonywanych w ramach państwowego monitoringu
środowiska.
4. (36) Organy administracji publicznej przekazują na wniosek Krajowego ośrodka dane,
informacje lub analizy niezbędne do sporządzenia projektów raportów, o których mowa w
ust. 1 i 1b.
5. (37) Krajowy ośrodek może występować do organizacji samorządu gospodarczego,
organizacji pracodawców lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o
udostępnienie danych, informacji lub analiz niezbędnych do sporządzenia projektów
raportów, o których mowa w ust. 1 i 1b.
Art. 12.
1. Krajowy ośrodek opracowuje prognozy wielkości emisji w celu realizacji zadań
wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych z
zakresu ochrony środowiska oraz polityki ekologicznej państwa i przekazuje je ministrowi
właściwemu do spraw środowiska na 60 dni przed wymaganym terminem.
2. Przy opracowywaniu prognoz wielkości emisji pod uwagę bierze się w szczególności:
1) krótkookresowe i długookresowe prognozy makroekonomiczne;
2) krajowe i sektorowe polityki i strategie gospodarcze;
3)

(39)

prognozy, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 1b;

4) informacje dotyczące:
a) podejmowanych działań przyczyniających się do ograniczania lub redukcji emisji,
b) rodzajów stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych
wspomagających redukcję emisji,
c) oceny stanu jakości powietrza wykonanej w ramach państwowego monitoringu
środowiska.
3. Prognozy wielkości emisji obejmują okres 20 lat i są aktualizowane po upływie 5 lat.
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1. Realizacja programów i projektów związanych z ochroną środowiska, ograniczaniem lub
unikaniem emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem oraz sekwestracją dwutlenku
węgla (CO2) może odbywać się w szczególności w ramach:
1) Krajowego systemu zielonych inwestycji;
2) projektów wspólnych wdrożeń;
3) projektów mechanizmu czystego rozwoju;
4) projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu uprawnieniami do
emisji.
2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
realizacji oraz wydawania uprawnień do emisji lub jednostek z tytułu realizacji projektów,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając wymagania dotyczące projektów
zmniejszających emisje gazów cieplarnianych nieobjętych systemem wspólnotowym i
wydawania uprawnień lub jednostek na te projekty, wynikające z przepisów Unii
Europejskiej.
Art. 15.
1. W przypadku gdy z informacji uzyskanych w ramach Krajowego systemu wynika, że
wielkość emisji powoduje lub może powodować przekroczenie krajowego pułapu emisji,
Krajowy ośrodek opracowuje projekt Krajowego planu redukcji emisji i przedkłada go
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
2. Krajowy plan redukcji emisji przyjmuje, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów,
kierując się potrzebą ograniczenia emisji i trwałego nieprzekraczania krajowych pułapów
emisji w przyszłości oraz biorąc pod uwagę interesy gospodarcze Rzeczypospolitej
Polskiej oraz jej zobowiązania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej lub
umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.
3. Krajowy plan redukcji emisji powinien zawierać w szczególności:
1) określenie substancji, których plan dotyczy, wraz z podaniem zakresu przekroczenia
krajowego pułapu emisji tych substancji;
2) wykaz sektorów gospodarki objętych planem;
3) określenie podstawowych kierunków i zakresu działań dla poszczególnych sektorów
gospodarki, niezbędnych do przywracania krajowego pułapu emisji;
4) określenie sposobu dokumentowania realizacji planu i jego efektów przez Krajowy
ośrodek.
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obowiązane do dokonania analizy dotyczącej konieczności ograniczenia lub cofnięcia
pozwoleń zintegrowanych albo pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów,
niezbędnych dla osiągnięcia celów wynikających z planu.

Art. 16.
1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister
właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw:
energii, gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z każdym w zakresie jego
właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierując
się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą zapewnienia ograniczania
emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości krajowych pułapów emisji dla
poszczególnych sektorów gospodarki.
2. Sektorowy plan redukcji emisji powinien zawierać w szczególności:
1) zakres ograniczenia emisji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone;
2) terminy obowiązywania ograniczeń;
3) listę podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ograniczenia emisji,
których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone, albo kryteria kwalifikowania
instalacji do objęcia obowiązkiem ograniczenia emisji;
4) dla instalacji objętych planem:
a) standardy emisji substancji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone, jeżeli
takie standardy jeszcze nie obowiązują, lub
b) zaostrzone standardy emisji substancji, których krajowe pułapy emisji zostały
przekroczone, jeżeli takie standardy już obowiązują, lub
c) wskaźniki emisji substancji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub
surowca
- obowiązujące w trakcie realizowania planu;
5) zakres i sposób prowadzenia pomiarów wielkości emisji albo sposób określania wielkości
emisji na podstawie wskaźników emisji oraz częstotliwość przekazywania wyników
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
2a. Sektorowy plan redukcji emisji może zawierać także:
1) działania prowadzące do ograniczenia emisji z transportu;
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gospodarczego;
3) działania zmierzające do ograniczenia niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej;
4) inne działania zmierzające do ograniczania krajowych emisji.
3. W przypadku przekroczenia krajowego pułapu emisji podmioty korzystające ze środowiska
i objęte sektorowym planem redukcji emisji są obowiązane, w zakresie określonym w tym
planie, do:
1) ograniczenia emisji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone;
2) przestrzegania standardów emisji lub zaostrzonych standardów emisji, określonych w
sektorowym planie redukcji emisji, lub dotrzymania wskaźników emisji na jednostkę
wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca;
3) wykonywania

dodatkowych

obowiązków

związanych

z

ograniczaniem

emisji,

polegających na:
a) prowadzeniu pomiarów wielkości emisji lub ustalaniu wielkości emisji na podstawie
wskaźników emisji,
b) przekazywaniu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, ze wskazaną
częstotliwością, wyników prowadzonych pomiarów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z podmiotami w
zakresie dobrowolnej redukcji emisji w sektorach gospodarki objętych Krajowym planem
redukcji emisji. Jeżeli porozumienie obejmuje stworzenie dodatkowych zachęt
finansowych dla przedsiębiorcy, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych.
Art. 16b.
1. Krajowy ośrodek opracowuje projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia
powietrza dla substancji, dla których w załączniku nr 3 do ustawy określono krajowe
zobowiązania w zakresie redukcji emisji substancji, zwanego dalej "Krajowym
programem ograniczania zanieczyszczenia powietrza".
2. Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza jest opracowany zgodnie z
formatem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1522 z dnia 11
października 2018 r. ustanawiającej wspólny format krajowych programów ograniczania
zanieczyszczenia powietrza na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)

2016/2284

w

sprawie

redukcji

krajowych

emisji

niektórych

rodzajów

zanieczyszczeń atmosferycznych (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 87, z późn. zm.).
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1) krajowe ramy polityki dotyczącej jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza, w
których program został opracowany, w szczególności:
a) priorytety polityczne i ich odniesienie do priorytetów określonych w innych powiązanych
obszarach polityki, w tym w polityce dotyczącej zmiany klimatu oraz, w stosownych
przypadkach, rolnictwa, przemysłu i transportu,
b) określone w przepisach prawa obowiązki organów administracji publicznej z podziałem na
obowiązki krajowe, regionalne (województwo) i lokalne (powiat, gmina) lub innych
właściwych podmiotów dotyczące realizacji założeń Krajowego programu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza,
c) postępy poczynione w ramach aktualnej polityki i zastosowanych środków w dziedzinie
redukcji emisji i poprawy jakości powietrza oraz stopień, w jakim wypełniane są
zobowiązania wynikające z przepisów prawa,
d) prognozowany dalszy rozwój sytuacji w zakresie osiągania założeń Krajowego programu
ograniczania zanieczyszczenia powietrza przy założeniu, że nie nastąpi żadna zmiana w
już przyjętej polityce i stosowanych środkach;
2) warianty strategiczne rozważane w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie redukcji
emisji substancji w okresie od 2020 r. do 2029 r. oraz w okresie na 2030 r. i na lata
następne, jak również dla osiągnięcia średnioterminowych poziomów emisji określonych
na 2025 r. oraz w celu dalszej poprawy jakości powietrza, analizę tych wariantów wraz z
metodą jej przeprowadzenia, a także poszczególne lub łączne skutki strategii i środków
dotyczących redukcji emisji substancji, jakości powietrza i środowiska oraz związaną z
nimi niepewność, w przypadku gdy informacje o takich skutkach są dostępne;
3) ścieżkę redukcji emisji substancji określoną jako orientacyjny poziom zmniejszania
wielkości emisji substancji, dla których zostały określone krajowe zobowiązania w
zakresie redukcji emisji substancji, o których mowa w art. 16a;
4) środki i strategie, które zdecydowano się przyjąć, w tym harmonogram ich przyjmowania,
wdrażania i dokonywania ich przeglądu, wraz ze wskazaniem odpowiedzialnych
właściwych organów administracji publicznej lub innych właściwych podmiotów;
5) w

stosownych

przypadkach,

wyjaśnienie

powodów,

dla

których

osiągnięcie

orientacyjnych poziomów emisji substancji określonych na 2025 r. jest niemożliwe bez
pociągania za sobą nieproporcjonalnie wysokich kosztów, a także powodów, dla których
przyjęto nieliniową ścieżkę redukcji emisji substancji, o której mowa w art. 16c ust. 3;
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16d ust. 3 i 5;
7) ocenę, w jaki sposób wybrane strategie i środki zapewniają spójność z politykami,
strategiami, programami, planami i prognozami w innych obszarach polityki.
4. Krajowy

ośrodek,

opracowując

projekt

Krajowego

programu

ograniczania

zanieczyszczenia powietrza:
1) ocenia, do jakiego stopnia krajowe źródła emisji substancji mogą wpływać na jakość
powietrza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sąsiednich państw członkowskich
Unii Europejskiej, w tym używając danych i metod opracowanych w ramach
europejskiego programu monitorowania i oceny, o którym mowa w art. 9 Konwencji
LRTAP;
2) uwzględnia potrzebę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, aby osiągnąć cele
dotyczące jakości powietrza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, w stosownych
przypadkach, sąsiednich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez cele
dotyczące jakości powietrza rozumie się poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i
pułapy stężeń ekspozycji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) priorytetowo traktuje środki redukcji emisji sadzy przy podejmowaniu środków służących
wypełnieniu krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji pyłu, przy czym przez
sadzę rozumie się węglowe cząstki stałe pochłaniające światło;
4) uwzględnia potrzebę zapewnienia spójności Krajowego programu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza z innymi politykami, strategiami, programami, planami i
prognozami przyjętymi w oparciu o wymogi określone w przepisach prawa.
5. Organy administracji publicznej przekazują Krajowemu ośrodkowi, na jego wniosek,
informacje i opinie potrzebne do sporządzenia projektu Krajowego programu ograniczania
zanieczyszczenia powietrza w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Krajowy ośrodek przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt
Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza.
7. Minister właściwy do spraw środowiska przy opracowywaniu Krajowego programu
ograniczania zanieczyszczenia powietrza zapewnia udział społeczeństwa na zasadach i w
trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1501).
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Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza w drodze uchwały.
9. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje przyjęty Krajowy program
ograniczania zanieczyszczenia powietrza Komisji Europejskiej.
10. Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza jest aktualizowany nie
rzadziej niż co 4 lata.
11. Aktualizacja Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza zawiera
elementy, o których mowa w ust. 3, a także:
1) ocenę postępów we wdrażaniu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia
powietrza, redukcji emisji substancji i zmniejszaniu stężeń;
2) wszelkie znaczące zmiany polityki i strategii oraz przyjętych założeń, a także znaczące
zmiany harmonogramu wdrażania Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia
powietrza.
12. Aktualizacji Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza dokonuje się
również w przypadku, gdy z inwentaryzacji emisji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3,
wynika, że przyjęty w Krajowym programie ograniczania zanieczyszczenia powietrza
poziom redukcji emisji substancji wynikający ze ścieżki redukcji emisji nie został
osiągnięty lub zachodzi ryzyko, że nie zostanie osiągnięty.
13. Aktualizacja, o której mowa w ust. 12, uwzględnia dodatkowe działania i środki, które
zostały lub zostaną podjęte w celu zmniejszenia poziomu emisji substancji zgodnie z
przyjętą ścieżką redukcji spośród ścieżek redukcji, o których mowa w art. 16c, jeżeli takie
działania i środki są wymagane.
14. Dodatkowe działania i środki, o których mowa w ust. 13, oraz harmonogram ich
wdrożenia są podejmowane na podstawie propozycji, o których mowa w art. 16d ust. 2.
15. Aktualizacji, o której mowa w ust. 12, dokonuje się w terminie 18 miesięcy od dnia
przekazania Komisji Europejskiej inwentaryzacji emisji, o której mowa w art. 11 ust. 1
pkt 3.
16. Do aktualizacji, o której mowa w ust. 10 i 12, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i
4-9.
Art. 16d.
1. Minister właściwy do spraw środowiska informuje właściwych ministrów w zakresie ich
właściwości, że zgodnie z inwentaryzacją emisji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3,
przyjęty w Krajowym programie ograniczania zanieczyszczenia powietrza poziom
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zachodzi ryzyko, że nie zostanie osiągnięty.
2. Właściwi ministrowie w zakresie swojej właściwości opracowują propozycje dodatkowych
działań i środków, o których mowa w art. 16b ust. 14, i przekazują je ministrowi
właściwemu do spraw środowiska w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, w których:
1) nieosiągnięcie wymaganego poziomu redukcji emisji danej substancji jest następstwem
wyjątkowo chłodnej zimy lub wyjątkowo suchego lata, a średnia roczna wielkość emisji
tej substancji wykazywana w inwentaryzacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, za dany
rok, rok poprzedzający i rok kolejny nie przekracza wartości krajowych rocznych emisji,
albo
2) osiągnięcie wymaganego poziomu redukcji emisji danej substancji w danym roku nie jest
możliwe pomimo zrealizowania wszystkich racjonalnych pod względem kosztów
środków oraz jeżeli:
a) co najmniej jedno zobowiązanie w zakresie redukcji emisji substancji zostało określone na
poziomie wyższym niż racjonalna pod względem kosztów redukcja określona w
sprawozdaniu nr 16, o którym mowa w art. 5 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji
niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE
oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 17.12.2016, str. 1), zwanej
dalej "dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284", oraz
b) przekroczenie poziomu krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji substancji
wskazanego w załączniku nr 3 do ustawy zostanie co roku zrekompensowane przez
równoważną redukcję emisji innego zanieczyszczenia określonego w tym załączniku, albo
3) nieosiągnięcie wymaganego poziomu redukcji emisji danej substancji wynika z nagłego i
wyjątkowego zakłócenia lub spadku mocy w systemie wytwarzania lub dostawy energii
elektrycznej lub ciepła, którego nie można było w sposób racjonalny przewidzieć, oraz
jeżeli można wykazać, że:
a) podjęto wszelkie racjonalne działania obejmujące wdrożenie nowych środków i strategii w
celu spełnienia krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji substancji i że działania
te będą nadal podejmowane, tak aby okres, w którym te zobowiązania nie są spełniane,
był jak najkrótszy, oraz
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sobą nieproporcjonalne koszty i poważnie zagrażałoby krajowemu bezpieczeństwu
energetycznemu lub powodowałoby duże ryzyko ubóstwa energetycznego dla znacznej
części ludności
- przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.
4. Odstępstwa, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 2 - mogą być stosowane nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat,
2) pkt 3 - mogą być stosowane nie dłużej niż przez 3 kolejne lata
- od dnia rozpoczęcia ich stosowania.
5. Jeżeli z inwentaryzacji emisji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, wynika, że wielkość
emisji substancji, dla której zostały określone krajowe zobowiązania w zakresie redukcji
emisji, przekracza poziom wyznaczony poziomem tych zobowiązań, a przekroczenie to
jest następstwem zastosowania usprawnionych metod w zakresie inwentaryzacji emisji,
zaktualizowanych

zgodnie

z

wiedzą

naukową,

opracowuje

się

skorygowaną

inwentaryzację emisji.
6. Krajowy ośrodek opracowuje skorygowaną inwentaryzację emisji, o której mowa w ust. 5,
zgodnie z metodami dotyczącymi korekt inwentaryzacji emisji określonymi w załączniku
nr 2 do ustawy, przyjmując na potrzeby opracowania korekty, że zobowiązania w zakresie
redukcji emisji na lata 2020-2029 zostały określone w dniu 4 maja 2012 r.
7. Począwszy od 2025 r., skorygowaną inwentaryzację emisji, o której mowa w ust. 5,
opracowuje się z uwzględnieniem aktualnych wskaźników emisji lub metod stosowanych
do wyznaczenia emisji ze szczególnych kategorii źródeł, jeżeli pozwalają na
dokładniejsze określenie emisji niż normy wynikające z przepisów prawa Unii
Europejskiej w dziedzinie ochrony powietrza zamieszczonych na liście, o której mowa w
art. 14 ust. 3 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284.
8. Po przekazaniu przez Krajowy ośrodek skorygowanej inwentaryzacji emisji, o której mowa
w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska przekazuje ją Komisji Europejskiej w
terminie do dnia 15 lutego danego roku sprawozdawczego, informując o znaczącej
różnicy w zakresie wskaźników emisji.
9. Minister właściwy do spraw środowiska w terminie do dnia 15 lutego roku, za który jest
opracowywana inwentaryzacja, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, informuje Komisję
Europejską o zastosowaniu odstępstw, o których mowa w ust. 3 lub 5, wskazując
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nie zostanie dotrzymany.
10. Zastosowanie odstępstwa, o którym mowa w ust. 3 lub 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli
Komisja Europejska nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w ust. 9.
11. W przypadku uznania przez Komisję Europejską, że warunki zastosowania odstępstw, o
których mowa w ust. 3 lub 5 nie zostały spełnione, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 16e.
1. Minister właściwy do spraw:
1) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
2) energii,
3) gospodarki,
4) gospodarki morskiej,
5) rolnictwa,
6) transportu,
7) żeglugi śródlądowej
- każdy w zakresie swojej właściwości, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw środowiska informację dotyczącą stosowanych działań i środków ujętych w
Krajowym programie ograniczania zanieczyszczenia powietrza, które mają zapewnić
dotrzymanie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji substancji określonych w
załączniku nr 3 do ustawy lub wyznaczonej ścieżki redukcji emisji przyjętej spośród
ścieżek redukcji emisji, o których mowa w art. 16c.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do dnia 31 stycznia każdego roku za
rok poprzedni. Informacje są opracowywane na formularzu udostępnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1,
przygotowuje roczne sprawozdanie o stosowanych działaniach i środkach, które mają
zapewnić dotrzymanie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji substancji
określonych w załączniku nr 3 do ustawy lub wyznaczonej ścieżki redukcji emisji
przyjętej spośród ścieżek redukcji emisji, o których mowa w art. 16c, oraz o redukcji
emisji uzyskanej w wyniku stosowania tych działań i środków.
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w ust. 3, Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
którego dotyczy sprawozdanie.
Art. 20.
Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 18 i 19, jest minister właściwy do
spraw środowiska.
Art. 21.
1. Krajowy ośrodek przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacje i
dane dotyczące oszacowania liczby jednostek przyznanej emisji, które mogą zostać zbyte.
2. Przy szacowaniu liczby jednostek przyznanej emisji bierze się pod uwagę informacje
dotyczące:
1) przewidywanej

całkowitej

krajowej

emisji

gazów

cieplarnianych

w

okresie

rozliczeniowym 2008-2012;
2) całkowitej rzeczywistej krajowej emisji gazów cieplarnianych dostępne za ostatni rok;
3) całkowitej rzeczywistej emisji z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do
emisji dostępne za ostatni rok;
4) liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do zamiany na uprawnienia do emisji
przyznawane instalacjom w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji;
5) liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do zamiany na jednostki redukcji
emisji dla projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
6) poziomu Krajowej rezerwy jednostek Kioto;
7) przewidywanej liczby jednostek przyznanej emisji przeznaczonych do przeniesienia na
kolejny okres rozliczeniowy;
8) wielkości popytu i podaży jednostek przyznanej emisji na rynku międzynarodowym;
9) dotychczasowej liczby zbytych jednostek przyznanej emisji.

Art. 21a.
1. Krajowy limit emisji gazów cieplarnianych, zwany dalej "krajowym limitem", oznacza
poziom emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do
emisji, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wyznaczony dla każdego roku w decyzji
Komisji nr 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określającej roczne limity emisji państw
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406/2009/WE (Dz. Urz. UE L 90 z 28.03.2013, str. 106, z późn. zm.). Krajowy limit
wyrażony jest w jednostkach rocznych limitów emisji.
2. (45) Rozliczanie emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji polega na równoważeniu krajowej rocznej emisji gazów cieplarnianych
nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji jednostkami rocznych limitów
emisji lub jednostkami, o których mowa w art. 21c ust. 1.
3. Jeżeli ze sprawozdania, o którym mowa w art. 11a ust. 3 pkt 1, wynika, że wynik
rozliczenia emisji, o którym mowa w ust. 2, jest ujemny, minister właściwy do spraw
środowiska może:
1) pobrać część krajowego limitu przyznanego na kolejny rok w ilości nie większej niż 5%
krajowego limitu przewidzianego na rok, którego dotyczy sprawozdanie, lub
2) nabyć jednostki rocznych limitów emisji od innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej;
3)

(46)

nabyć część limitu określonego w art. 5 ust. 4 decyzji nr 2009/406/WE od innego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4. Jeżeli ze sprawozdania, o którym mowa w art. 11a ust. 3 pkt 1, wynika, że wynik
rozliczenia emisji, o którym mowa w ust. 2, jest dodatni, nadwyżka krajowego limitu jest
przenoszona na kolejny rok, z uwzględnieniem ust. 5.
5. Jeżeli ze sprawozdania, o którym mowa w art. 11a ust. 3 pkt 1, wynika, że wynik
rozliczenia emisji, o którym mowa w ust. 2, jest dodatni, minister właściwy do spraw
środowiska może zbyć nadwyżkę krajowego limitu innemu państwu członkowskiemu
Unii Europejskiej.
Art. 21b.
Minister właściwy do spraw środowiska może nabyć jednostki rocznych limitów emisji od
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w innych przypadkach niż określone w
art. 21a ust. 3 pkt 2, kierując się ważnym gospodarczym interesem państwa.

Art. 21c.
1. Do rozliczenia emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji można wykorzystywać także:
1) jednostki lub uprawnienia z projektów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4;
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poświadczonej redukcji emisji;
3) podlegające wymianie zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
a) jednostki redukcji emisji i jednostki poświadczonej redukcji emisji wydane za redukcje
emisji osiągnięte do końca 2012 r.,
b) jednostki redukcji emisji i jednostki poświadczonej redukcji emisji wydane za redukcje
emisji osiągnięte od 2013 r., ale z projektów zarejestrowanych przed 2013 r.,
c) jednostki poświadczonej redukcji emisji wydane w odniesieniu do redukcji emisji
osiągniętej w krajach najsłabiej rozwiniętych do czasu ratyfikacji przez te kraje
porozumienia z Unią Europejską lub do 2020 r., w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Kraje najsłabiej rozwinięte, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, oznaczają kraje znajdujące
się na liście zatwierdzonej przez Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
3. W przypadku wykorzystania jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy
do spraw środowiska zastępuje je, przed datą ich wygaśnięcia, innymi tymczasowymi
jednostkami

poświadczonej

redukcji

emisji

i

długoterminowymi

jednostkami

poświadczonej redukcji emisji lub innymi jednostkami Kioto.
4. Wykorzystanie jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest ograniczone do limitu
określonego w art. 5 ust. 4 decyzji nr 2009/406/WE.
5. Niewykorzystany w danym roku limit, o którym mowa w ust. 4, może zostać przeniesiony
na kolejne lata do 2020 r. lub zbyty na rzecz innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej z zachowaniem limitu określonego na podstawie art. 5 ust. 6 decyzji nr
2009/406/WE. Decyzję o przeniesieniu lub zbyciu tego limitu podejmuje minister
właściwy do spraw środowiska.
Art. 21d.
1.

(47)

Minister właściwy do spraw środowiska stosuje przepisy art. 21a ust. 3 i 5 oraz art. 21c

ust. 1 i 5, kierując się strategią zarządzania krajowym limitem.
2. Strategię zarządzania krajowym limitem opracowuje minister właściwy do spraw
środowiska i uzgadnia ją z członkami Rady Ministrów. Rada Ministrów zatwierdza
strategię w drodze uchwały.
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prognozowania emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji z uwzględnieniem:
1) rzeczywistych emisji gazów cieplarnianych nieobjętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji w danym roku w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich
Unii Europejskiej;
2) prognozowanych w kolejnych latach krajowych emisji gazów cieplarnianych nieobjętych
systemem handlu uprawnieniami do emisji w Rzeczypospolitej Polskiej i innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3) ceny jednostek Kioto, jednostek rocznych limitów emisji, tymczasowych jednostek
poświadczonej redukcji emisji i długoterminowych jednostek poświadczonej redukcji
emisji;
4) rozkładu geograficznego projektów, z których pochodzą jednostki, o których mowa w pkt
3;
5) wielkości popytu i podaży jednostek na rynku unijnym i międzynarodowym;
6) tendencji w zakresie przemieszczania emisji gazów cieplarnianych objętych systemem
handlu uprawnieniami do emisji poza ten system.
4. Strategia zarządzania krajowym limitem nie jest dokumentem planistycznym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Art. 21e.
1. Wpływy ze zbycia jednostek rocznych limitów emisji lub niewykorzystanego w danym
roku limitu, o którym mowa w art. 21c ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa.
2. Nabycie jednostek rocznych limitów emisji, o których mowa w art. 21a ust. 3 pkt 2 oraz
art. 21b oraz jednostek, o których mowa w art. 21c ust. 1, lub niewykorzystanego w
danym roku przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej limitu, o którym mowa w
art. 5 ust. 6 decyzji nr 2009/406/WE, następuje ze środków budżetu państwa.
3. Do zbycia lub nabycia jednostek rocznych limitów emisji oraz jednostek, o których mowa
w art. 21c ust. 1, lub niewykorzystanego w danym roku limitu, o którym mowa w art. 21c
ust. 4, przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio.
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1. (48) Jeżeli mimo zastosowania środków, o których mowa w art. 21a ust. 3, art. 21b i art. 21c
ust. 1, wynik rozliczenia emisji, o którym mowa w art. 21a ust. 2, pozostaje ujemny,
minister właściwy do spraw środowiska poleca Krajowemu ośrodkowi opracowanie planu
działań korygujących. Polecenie w sprawie opracowania planu działań korygujących
wydaje się w terminie 7 dni od zakończenia czteromiesięcznego okresu, o którym mowa
w art. 19 ust. 7 rozporządzenia nr 525/2013.
2. Plan działań korygujących opracowuje się bez uszczerbku dla obowiązku zastosowania
środków korygujących określonych w art. 7 ust. 1 lit. a i c decyzji nr 406/2009/WE.
3. Plan działań korygujących opracowuje się w szczególności na podstawie informacji,
danych i analiz przekazywanych przez organy administracji publicznej, informacji i
danych zawartych w Krajowej bazie, informacji zawartych w prognozach zmian
aktywności, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz innych informacji i danych
udostępnianych przez organizacje samorządu gospodarczego i organizacje pracodawców,
a także fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4. Informacje, dane i analizy, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1) krótkookresowe i długookresowe prognozy makroekonomiczne;
2) krajowe i sektorowe polityki i strategie gospodarcze;
3) informacje dotyczące:
a) podejmowanych działań przyczyniających się do ograniczania lub redukcji emisji,
b) rodzajów stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych
wspomagających redukcję emisji,
c) oceny stanu jakości środowiska wykonywanych w ramach państwowego monitoringu
środowiska.
5. Na wniosek Krajowego ośrodka organy administracji publicznej przekazują dane,
informacje lub analizy niezbędne do sporządzenia projektów planów, o których mowa w
ust. 1.
6. Krajowy ośrodek, przygotowując projekt planu działań korygujących, może występować o
udostępnienie niezbędnych danych, informacji lub analiz do organizacji samorządu
gospodarczego, organizacji pracodawców lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
7. Plan działań korygujących, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) działania, jakie zostaną wdrożone w celu wypełnienia krajowego limitu;
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8. Projekt planu działań korygujących opracowuje się w terminie nie krótszym niż 3 miesiące
od dnia wydania polecenia, o którym mowa w ust. 1, i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska uzgadnia plan działań
korygujących z członkami Rady Ministrów i przedstawia go do akceptacji Radzie
Ministrów.
9. Zaakceptowany przez Radę Ministrów plan działań korygujących minister właściwy do
spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej nie później niż w terminie 3 miesięcy
po zamknięciu rachunku zgodności, o którym mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (UE) 389/2013.
Art. 22.
1. Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące ze
sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia
aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gromadzone na
rachunku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 oraz 1a, są przeznaczane na:
1) dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w szczególności z
ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub
sekwestracją dwutlenku węgla (CO2),
b) działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
c) innych działań związanych z ochroną powietrza,
d) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego,
e) inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii,
f) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w
wysokosprawnej kogeneracji,
g)

inwestycji mających na celu dostosowanie do przepisów prawa Unii Europejskiej
mających na celu ochronę środowiska, w szczególności poziomów emisji ustalonych w
decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych
obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1),

h) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;
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a) Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem środków tego funduszu
niebędących wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek Kioto,
b) wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanemu dalej
"wojewódzkim funduszem", kosztów związanych z przeznaczaniem środków tego
funduszu
- na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym kosztów
związanych z przekazaniem środków na dochody budżetu państwa w celu dofinansowania
zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, obejmujących realizację tych
programów lub projektów.
2. Programy lub projekty, o których mowa w ust. 1, są realizowane w obszarach:
1) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki;
2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami
węglowymi;
3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne;
4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu;
5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
5a) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe
w wysokosprawnej kogeneracji;
6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w
przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a
także przez wykorzystywanie go do produkcji energii;
7) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych;
8) innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów
cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu;
8a) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego;
8b) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w
decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych
obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE;
8c) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 364 9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych
środowisku;
10) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie
krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4, 6 - 8, 9 i 10,
kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii
Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz potrzebą
zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także mając na
uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów ekologicznych.
4. [Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw energii> , określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i
projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 5a i
8a-8c, kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów
prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz
potrzebą zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także
mając

na

uwadze

wyznaczone

obszary

oraz

wielkość

osiąganych

efektów

środowiskowych.
Art. 24.
1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw
środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, w
odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9 i 10.
2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem
Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie:
1) regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian;
2) programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
3) list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2.
3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2
pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9 i 10,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 365 rodzaje przeznaczonych do realizacji programów i projektów, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do
udzielenia pomocy.
3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art.
31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-4, 6-8, 9 i 10,
oraz rodzaje programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 3.
4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) ministra właściwego do spraw środowiska;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
2a) ministra właściwego do spraw energii;
3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4) ministra właściwego do spraw rolnictwa;
5) (uchylony);
<5a)

ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;>

6) ministra właściwego do spraw transportu;
7) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
8) Krajowego ośrodka.
5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
środowiska.
5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa
głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.
6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac
Rady Konsultacyjnej.
Art. 25.
1. Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator systemu zielonych
inwestycji, zwany dalej "Krajowym operatorem".
2. Do zadań Krajowego operatora należy:
1) organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym i ich weryfikacja;
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dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
[2a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, a w zakresie programów i
projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt
5, 5a i 8a-8c - ministrowi właściwemu do spraw energii, list kosztów wstępnie
zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których dotyczą te koszty;]
<2a)

przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw klimatu list kosztów wstępnie

zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których dotyczą te
koszty;>
3) nadzorowanie wdrażania i realizacji programów i projektów oraz ocena uzyskanych przez
nie efektów ekologicznych;
4) przygotowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska raportów
wynikających z postanowień umów o sprzedaży jednostek przyznanej emisji;
5) organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów;
6) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie zielonych
inwestycji;
7) (uchylony);
7a) monitorowanie:
a) osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych
w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji,
b) wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz
postępów w realizacji programów lub projektów dofinansowanych ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
8) prowadzenie wykazu programów lub projektów dofinansowanych:
a) ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,
b) z innych środków Narodowego Funduszu lub środków wojewódzkiego funduszu, w
odniesieniu do których koszty związane z ich przeznaczaniem refinansowano ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków.
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kalendarzowych następujących po roku, w którym zakończono realizację programu lub
projektu.
3. Koszty związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze
środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z umowami sprzedaży
jednostek przyznanej emisji.
Art. 27.
Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez
Krajowego operatora.
Art. 29.
1. Krajowy operator organizuje i prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym dla
programów lub projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków i jego warunkach Krajowy operator zamieszcza w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na swojej stronie internetowej.
3. Krajowy operator ustala regulamin naboru wniosków, uwzględniając wymagania
wynikające z zawartych umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, i podaje go do
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
3a. Krajowy operator ustala regulamin naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze
środków, o których mowa w art. 23 ust. 1a, i podaje go do publicznej wiadomości na
swojej stronie internetowej.
4. Regulamin naboru wniosków powinien zawierać:
1) określenie podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie dofinansowania ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
2) procedurę lub procedury wyboru i kryteria oceny programów i projektów;
3) terminy składania wniosków oraz oceny programów i projektów;
3a) określenie limitu środków przeznaczonego na dofinansowanie;
3b) wskazanie możliwości przeznaczenia niewykorzystanej kwoty limitu na dofinansowanie
programów lub projektów rezerwowych;
4) wzory formularzy wniosków.
4a. Krajowy operator może zmieniać regulamin naboru wniosków, jeżeli zmiany nie
spowodują pogorszenia warunków naboru lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia
wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
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- 368 [5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez ministra
właściwego do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów przeznaczonych
do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c, ministra
właściwego do spraw energii.]
<5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez
ministra właściwego do spraw klimatu.>

Art. 30.
1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym składa się do Krajowego operatora.
2. Krajowy operator dokonuje wstępnego wyboru programów i projektów do dofinansowania
ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
3. Krajowy operator zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1) informację

o

podmiotach,

których

programy

lub

projekty

zostały

wstępnie

zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym, zwanych dalej "podmiotami";
2) listę programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania
ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
3) informację o zakresie, sposobie i warunkach dofinansowania oraz terminie realizacji
programów lub projektów, o których mowa w pkt 2.
[4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do
zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. W zakresie programów i
projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt
5, 5a i 8a - 8c, listę i informacje, o których mowa w ust. 3, krajowy operator przedkłada
do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a8c - minister właściwy do spraw energii, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym
mowa w art. 29 ust. 1, akceptuje poszczególne programy i projekty umieszczone na liście,
o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w drodze decyzji, poszczególnych
programów i projektów. Minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę także
opinię Rady Konsultacyjnej.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 369 6. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a 8c, minister właściwy do spraw energii, zamieszcza na stronie internetowej urzędu
obsługującego właściwego ministra wykaz podmiotów, których programy lub projekty
zostały zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i
projektów.
7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw
środowiska lub ministra właściwego do spraw energii listy programów i projektów
zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z beneficjentów albo z beneficjentem i
bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na realizację programu lub projektu.]
<4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu do
zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym
mowa w art. 29 ust. 1, akceptuje poszczególne programy i projekty umieszczone na
liście, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w drodze decyzji,
poszczególnych programów i projektów. Minister właściwy do spraw klimatu bierze
pod uwagę także opinię Rady Konsultacyjnej.
6. Minister

właściwy

do

spraw

klimatu

zamieszcza

na

stronie

internetowej

obsługującego go urzędu wykaz podmiotów, których programy lub projekty zostały
zaakceptowane, zwanych dalej „beneficjentami”, wraz z listą tych programów i
projektów.
7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do
spraw klimatu listy programów i projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z
każdym z beneficjentów albo z beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi
kredytu na realizację programu lub projektu.>
8. Umowa, o której mowa w ust. 7, określa szczegółowy zakres i częstotliwość składania
przez beneficjenta raportów zawierających dane i informacje dotyczące osiągniętych
efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych,
wydatkowania środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w
realizacji programu lub projektu.
Art. 31.
[1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30
ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez odpowiednio ministra właściwego do spraw
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otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio do
ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii.
2. W przypadku gdy odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska lub minister
właściwy do spraw energii utrzyma w mocy swoją decyzję, podmiotowi przysługuje prawo
wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.]
<1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art.
30 ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw
klimatu, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw klimatu.
2. W przypadku gdy minister właściwy do spraw klimatu utrzyma w mocy swoją
decyzję, podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.>
3. Wniesienie skargi nie wstrzymuje zawierania umów o udzielenie dotacji z beneficjentami.

Art. 31a.
[1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, w tym kosztów związanych z
przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych, o
których mowa w art. 30a ust. 1, Narodowy Fundusz sporządza i przedkłada do
zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska listę kosztów wstępnie
zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze wskazaniem programów lub projektów,
których te koszty dotyczą. W zakresie programów i projektów w obszarach, o których
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c, Narodowy Fundusz sporządza i przedkłada listę
do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii.]
<1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, w tym kosztów
związanych z przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub
projektów rezerwowych, o których mowa w art. 30a ust. 1, Narodowy Fundusz
sporządza i przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw
klimatu listę kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze
wskazaniem programów lub projektów, których te koszty dotyczą.>
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- 371 2. Lista kosztów, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty Narodowego Funduszu związane z
przeznaczaniem środków niebędących wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek
Kioto, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na:
1) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, w
celu dofinansowania programów lub projektów realizowanych w obszarach, o których
mowa w art. 22 ust. 2;
2) dofinansowanie

zadań

realizowanych

przez

państwowe

jednostki

budżetowe,

obejmujących realizację programów lub projektów w obszarach, o których mowa w art.
22 ust. 2.
[3. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a8c - minister właściwy do spraw energii, akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o
której mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę opinię
Rady Konsultacyjnej.]
<3. Minister właściwy do spraw klimatu akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o
której mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw klimatu bierze pod uwagę opinię
Rady Konsultacyjnej.>
4. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 3, Narodowy Fundusz dokonuje
refinansowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, przez przeniesienie
kwoty środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym odpowiadającej wysokości
tych kosztów na rachunek bankowy Narodowego Funduszu niebędący Rachunkiem
klimatycznym.
Art. 31b.
1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. b, wojewódzki fundusz sporządza i
przedkłada do uzgodnienia Narodowemu Funduszowi projekt listy kosztów wstępnie
zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze wskazaniem programów lub projektów,
których te koszty dotyczą.
2. Narodowy Fundusz przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw
środowiska uzgodnioną listę kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania
wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których te koszty dotyczą.
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- 372 3. Lista kosztów, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty wojewódzkiego funduszu związane
z przeznaczaniem środków, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, na:
1) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, w
celu dofinansowania programów lub projektów realizowanych w obszarach, o których
mowa w art. 22 ust. 2;
2) dofinansowanie

zadań

realizowanych

przez

państwowe

jednostki

budżetowe,

obejmujących realizację programów lub projektów w obszarach, o których mowa w art.
22 ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę opinię Rady Konsultacyjnej,
akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o której mowa w ust. 2.
5. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 4, Narodowy Fundusz zawiera z
wojewódzkim funduszem umowę o refinansowanie kosztów.
6. W umowie, o której mowa w ust. 5, określa się w szczególności:
1) listę kosztów podlegających refinansowaniu wraz ze wskazaniem programów lub
projektów, których te koszty dotyczą;
2) szczegółowy zakres i częstotliwość składania przez wojewódzki fundusz raportów
zawierających dane i informacje dotyczące osiągniętych efektów związanych z
uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych.
7. Narodowy Fundusz dokonuje refinansowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
2 lit. b, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5, przez przekazanie z Rachunku
klimatycznego kwoty środków odpowiadającej wysokości kosztów podlegających
refinansowaniu na wskazany w tej umowie rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu.

Art. 35.
. Na podstawie wyników monitorowania, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a, oraz danych
Narodowego Funduszu dotyczących przeznaczania środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym Krajowy operator przygotowuje i przedkłada ministrowi właściwemu do
spraw środowiska, w terminie do:
1) dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące
realizowanych programów lub projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym, przeznaczania tych środków, w tym na refinansowanie
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cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji;
2) końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, zbiorcze sprawozdania
za okres od początku roku do końca ostatniego kwartału objętego sprawozdaniem
dotyczące postępów w realizacji programów lub projektów dofinansowanych ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz przeznaczania tych środków, w tym na
refinansowanie kosztów.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Krajowy operator przekazuje Krajowemu
ośrodkowi.
2a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega weryfikacji przez akredytowaną
niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, w rozumieniu przepisów o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w zakresie zgodności ze stanem
faktycznym informacji dotyczących osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub
redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
3. Krajowy operator może żądać od beneficjenta niezwłocznego zwrotu całości lub części
przyznanych środków lub zawiesić wypłatę kolejnych należności przewidzianych
harmonogramem, jeżeli stwierdzi, że otrzymane przez beneficjenta środki są
wykorzystywane niezgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji, o
której mowa w art. 30 ust. 7.
4. Zwrot środków następuje na Rachunek klimatyczny.

Art. 35.
1. Na podstawie wyników monitorowania, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a, oraz
danych Narodowego Funduszu dotyczących przeznaczania środków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym Krajowy operator przygotowuje i przedkłada ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, w terminie do:
1) dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące
realizowanych programów lub projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych
na Rachunku klimatycznym, przeznaczania tych środków, w tym na refinansowanie
kosztów, oraz osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów
cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji;
2) końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, zbiorcze sprawozdania
za okres od początku roku do końca ostatniego kwartału objętego sprawozdaniem
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zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz przeznaczania tych środków, w tym na
refinansowanie kosztów.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Krajowy operator przekazuje Krajowemu
ośrodkowi.
2a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega weryfikacji przez akredytowaną
niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, w rozumieniu przepisów o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w zakresie zgodności ze stanem
faktycznym informacji dotyczących osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub
redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
3. Krajowy operator może żądać od beneficjenta niezwłocznego zwrotu całości lub części
przyznanych środków lub zawiesić wypłatę kolejnych należności przewidzianych
harmonogramem, jeżeli stwierdzi, że otrzymane przez beneficjenta środki są
wykorzystywane niezgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji, o
której mowa w art. 30 ust. 7.
4. Zwrot środków następuje na Rachunek klimatyczny.

Art. 38.
1. Realizacja projektu wspólnych wdrożeń, niezależnie od wybranej ścieżki, wymaga
uzyskania listu popierającego, a następnie listu zatwierdzającego, wydawanego przez
ministra właściwego do spraw środowiska.
1a. (uchylony).
2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje list popierający i list zatwierdzający, w
drodze decyzji, każdy po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli projekt spełnia
warunki określone w art. 39.
2a. (uchylony).
2b. (49) Minister właściwy do spraw środowiska odmawia, w drodze decyzji, wydania listu
popierającego i listu zatwierdzającego, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym został
złożony wniosek o wydanie listu, Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały przyznane i
przekazane jednostki przyznanej emisji.
3. Krajowy ośrodek wydaje opinię, w drodze postanowienia, w terminie:
1) 30 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu popierającego;
2) 45 dni od dnia doręczenia wniosku w przypadku listu zatwierdzającego.
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albo odmawia ich wydania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Krajowego
ośrodka.
5. Minister właściwy do spraw środowiska przed wydaniem listu zatwierdzającego informuje
Komisję Europejską o zamiarze jego wydania, a także przekazuje raport, o którym mowa
w art. 40 ust. 5 pkt 2.
6. Kopię listu popierającego lub listu zatwierdzającego albo kopie decyzji odmawiających ich
wydania minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi w
terminie 14 dni od dnia ich wydania.
7. List popierający wygasa po upływie jednego roku od dnia doręczenia zgłaszającemu
projekt wspólnych wdrożeń, jeżeli w tym czasie zgłaszający projekt nie złoży wniosku o
wydanie listu zatwierdzającego.
8. Wygaśnięcie listu popierającego stwierdza minister właściwy do spraw środowiska w
drodze decyzji administracyjnej.
9. Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie listu popierającego minister właściwy do spraw
środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

Art. 39.
1. List popierający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń spełnia następujące
warunki:
1) nie dotyczy zrealizowanych i zakończonych inwestycji;
2) należy do rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych
wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 3;
3) nie wpływa na obniżenie emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu
uprawnieniami do emisji z instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do
emisji;
4) nie stanowi wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej
lub krajowego.
2. List zatwierdzający może być wydany, jeżeli projekt wspólnych wdrożeń posiada ważny
list popierający i spełnia następujące warunki:
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albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowymi w stosunku do tych,
które powstałyby bez jego realizacji;
2) jego realizacja nie powoduje pogorszenia jakości środowiska;
3) jego realizacja zapewnia ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko;
4) zapewnia wykorzystanie rozwiązań odpowiadających kryteriom najlepszych dostępnych
technik;
5) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
6) spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 - w przypadku
obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się wymaganiami w zakresie ochrony
klimatu oraz biorąc pod uwagę krajową sytuację w zakresie emisji gazów cieplarnianych
oraz wynikające z tego tytułu potrzeby i kierunki działań.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać projekty wspólnych wdrożeń oraz projekty
mechanizmu czystego rozwoju, dotyczące obiektów hydroenergetycznych o mocy
powyżej 20 MW w trakcie ich realizacji, a także kryteria ich oceny oraz formularz
sprawozdania potwierdzającego spełnienie tych wymogów, kierując się potrzebą
zapewnienia odpowiedniej jakości osiąganych przez te projekty efektów środowiskowych
oraz harmonizacji ich oceny.
Art. 40.
1. List popierający oraz list zatwierdzający wydawane są na wniosek zgłaszającego projekt
wspólnych wdrożeń.
2. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do
ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni, przekazuje wniosek Krajowemu ośrodkowi do zaopiniowania.
4. Wniosek o wydanie listu popierającego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;
2) określenie lokalizacji projektu;
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przewidywanej

wielkości

redukcji

lub

uniknięcia

emisji

gazów

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2);
4) wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek wdrożenia projektu będą
powstawały jednostki redukcji emisji;
5) opis projektu i stosowanej technologii;
6) opis sposobu i źródeł finansowania projektu;
7) informację:
a) o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w wyniku
realizacji projektu,
b) na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku,
c) o planowanej ścieżce.
5. Do wniosku o wydanie listu popierającego należy dołączyć:
1) oświadczenie zgłaszającego, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów
cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych;
2) raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej potwierdzający, że
projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów cieplarnianych objętych systemem
handlu uprawnieniami do emisji z instalacji uczestniczącej w systemie handlu
uprawnieniami do emisji.
6. Wniosek o wydanie listu zatwierdzającego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;
2) określenie lokalizacji projektu;
3) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji;
4) informację o wybranej ścieżce.
7. Do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć:
1) dokumentację projektową obejmującą:
a) opis projektu i stosowanej technologii,
b) opis sposobu i źródeł finansowania projektu,
c) opis poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania,
d) oszacowanie wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub
pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opis stosowanej metodologii szacowania tych
wielkości,
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cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowymi w
stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji,
f) plan monitorowania projektu;
2) raport z oceny dokumentacji projektowej sporządzony przez:
a) akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w ust. 9,
jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo
b) akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli projekt dotyczy
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub kartę
informacyjną przedsięwzięcia, jeżeli projekt dotyczy przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630);
4) list zatwierdzający projekt wystawiony przez właściwy organ państwa uprawnionego,
nabywającego jednostki redukcji emisji lub dokument potwierdzający zamiar nabycia
jednostek redukcji emisji wystawiony przez ten organ.
5) (uchylony).
8. W przypadku gdy podmiotem nabywającym jednostki redukcji emisji nie jest państwo
uprawnione, do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć upoważnienie
tego podmiotu do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wydane przez właściwy organ
tego państwa uprawnionego.
9. Jednostkę uprawnioną do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów
związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych
wdrożeń oraz sporządzania raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, akredytuje Polskie
Centrum Akredytacji, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), w trybie
przepisów tej ustawy.
10. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji i
sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada
wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w zakresie: nauk
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spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem
czynności w przynajmniej jednym z następujących zakresów:
a) nadzór lub kontrola procesów i urządzeń technologicznych z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska,
b) wdrażanie systemów ekozarządzania oraz weryfikacja danych i raportów dotyczących
środowiska,
c) zarządzanie lub bilansowanie emisji, w tym monitorowanie, raportowanie i weryfikacja
redukcji emisji gazów cieplarnianych,
d) ocena dokumentacji projektowej, w tym wyznaczanie poziomów bazowych i wartości
wskaźników emisji oraz określanie redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem:
a) procedury raportowania oraz kryteriów wyznaczania poziomów bazowych i wartości
wskaźników emisji lub sektorowych poziomów bazowych określonych przepisami prawa
z zakresu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub
b) metodyki dotyczącej szacowania, monitorowania i raportowania redukcji emisji gazów
cieplarnianych, lub
c) metodyki monitorowania, w tym techniki związane z pomiarem emisji i kalibracją
przyrządów pomiarowych oraz określaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych, lub
d) metodyki badania i zarządzania danymi oraz systemów zapewniania i kontroli jakości.
11. Krajowy ośrodek prowadzi wykaz jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 9, i
zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o wydanie listu popierającego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie
powinny być w nim zawarte, kierując się potrzebą ujednolicenia procedury oceny
projektów wspólnych wdrożeń oraz koniecznością uzyskania pełnego zakresu informacji
pozwalających na dokonanie tej oceny.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla projektów
wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej szczegółowy zakres
informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej, o której mowa w art.
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kompletnych informacji określających projekt, niezbędnych do kompleksowej oceny tych
projektów i uzyskanych w wyniku ich realizacji efektów.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria
wyznaczania poziomów bazowych, w tym wartości wskaźników emisji lub sektorowych
poziomów bazowych oraz sposób monitorowania wielkości emisji, kierując się potrzebą
harmonizacji i efektywności szacowania redukcji lub ograniczania emisji gazów
cieplarnianych w wyniku realizacji projektów wspólnych wdrożeń.

Art. 42.
1. List zatwierdzający powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;
2) określenie lokalizacji projektu;
3) nazwę projektu;
4) potwierdzenie, że projekt jest projektem wspólnych wdrożeń;
5) określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji, jakie mogą zostać przekazane
nabywcy tych jednostek;
5a) (uchylony);
5b) (uchylony);
6) oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji;
7) określenie ścieżki.
8) (uchylony).
2. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo
zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt
2, przez Komitet Nadzorujący.
3. List zatwierdzający stanowi podstawę dla ministra właściwego do spraw środowiska do
wydania i przekazania nabywcy powstałych w wyniku realizacji projektu i
zweryfikowanych jednostek redukcji emisji.
4. (uchylony).
Art. 43.
1. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, raport, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2,
podlega ocenie przez Komitet Nadzorujący po wydaniu listu zatwierdzającego ten projekt.
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Nadzorującemu raportu, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, za pośrednictwem
akredytowanej niezależnej jednostki, która sporządziła ten raport.
3. Realizujący projekt wspólnych wdrożeń przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informację o wyniku oceny Komitetu Nadzorującego w terminie 14 dni od
dnia jej uzyskania.
4. Minister właściwy do spraw środowiska stwierdza wygaśnięcie listu zatwierdzającego,
jeżeli Komitet Nadzorujący negatywnie oceni raport, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt
2.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, realizującemu projekt wspólnych wdrożeń nie
przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Nie może on także dokonać zmiany trybu
realizacji projektu wspólnych wdrożeń na ścieżkę pierwszą i wystąpić ponownie o
wydanie takiego listu w ramach tej ścieżki.

Art. 44.
1. Realizujący projekt wspólnych wdrożeń jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o
zmianę listu zatwierdzającego w przypadku zmiany:
1) nazwy lub firmy realizującego projekt;
2) lokalizacji projektu lub dodania nowych lokalizacji projektu;
3) przepisów dotyczących sposobu monitorowania wielkości emisji zredukowanej lub emisji
unikniętej;
4) sposobu realizacji projektu skutkującego zwiększeniem liczby jednostek redukcji emisji
powstałych w wyniku realizacji projektu;
5) ścieżki.
2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zmiany listu
zatwierdzającego.
2a. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zmiany listu
zatwierdzającego po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli podstawą zmiany jest
ust. 1 pkt 3 lub 4.
3. Przepis art. 38 ust. 3 oraz przepisy art. 40 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
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Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla projektów
wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej:
1) formę i układ sprawozdania z monitorowania, o którym mowa w art. 45 ust. 3, oraz zakres
zawartych w nim informacji,
2) formę i układ raportu z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6, oraz zakres
zawartych w nim informacji
- kierując się potrzebą zapewnienia jednolitości, spójności i wiarygodności informacji oraz
danych o uzyskanych w wyniku realizacji tych projektów jednostkach redukcji emisji,
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania projektów oraz ocenę osiągniętych
efektów.
Art. 49.
1. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
informacje o wydanych listach popierających i listach zatwierdzających projekty
wspólnych wdrożeń oraz dokumentację projektową, o której mowa w art. 40 ust. 7 pkt 1.
2. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej
minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o zatwierdzonych
projektach wspólnych wdrożeń sekretariatowi Konwencji Klimatycznej.
3. W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki drugiej
akredytowana niezależna jednostka lub jednostka uprawniona, o której mowa w art. 40
ust. 9, zamieszcza na swojej stronie internetowej raport z oceny dokumentacji
projektowej, o którym mowa w art. 40 ust. 7 pkt 2, oraz raport z weryfikacji, o którym
mowa w art. 45 ust. 6.
Art. 50.
1. Jednostkami redukcji emisji można swobodnie rozporządzać.
2. Przekazanie nabywcy jednostek redukcji emisji na wskazany rachunek lub rachunki
prowadzone w rejestrze państwa uprawnionego lub w Krajowym rejestrze odbywa się na
wniosek realizującego projekt wspólnych wdrożeń.
2a. (uchylony).
3. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej do ministra właściwego do spraw
środowiska w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o
którym mowa w art. 45 ust. 3, za który został sporządzony raport z weryfikacji.
4. Wniosek powinien zawierać:
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2) wskazanie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport z weryfikacji i za który będą
przekazywane jednostki redukcji emisji;
3) wskazanie liczby jednostek redukcji emisji, które mają zostać przekazane nabywcy
zgodnie z liczbą określoną w raporcie z weryfikacji lub liście zatwierdzającym projekt; w
przypadku różnicy wskazuje się wartość niższą;
3a) (uchylony);
4) wskazanie rachunku lub rachunków, na które mają zostać przekazane jednostki redukcji
emisji.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) umowę sprzedaży jednostek redukcji emisji lub inny dokument określający sposób
rozporządzania tymi jednostkami lub ich przekazywania;
2) upoważnienie nabywcy do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wystawione przez
właściwy organ państwa uprawnionego, jeżeli nabywca nie jest państwem uprawnionym;
3) raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6.
6. W przypadku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach ścieżki drugiej raport z
weryfikacji, o którym mowa w art. 45 ust. 6, powinien mieć pozytywną ocenę Komitetu
Nadzorującego.
7. Minister właściwy do spraw środowiska wyraża zgodę na przekazanie jednostek redukcji
emisji w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
8. Łączna liczba jednostek redukcji emisji, jaka może zostać przekazana nabywcy, nie może
być większa od sumy jednostek redukcji emisji określonej w raportach z weryfikacji, o
której mowa w art. 45 ust. 5, lub w liście zatwierdzającym projekt. W przypadku różnicy
wybiera się wartość niższą.
9. Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska
przekazuje Krajowemu ośrodkowi.
10. Krajowy ośrodek przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania kopii ostatecznej decyzji, jednostki redukcji emisji w liczbie określonej w
decyzji na wskazany rachunek lub rachunki w krajowym rejestrze nabywcy.
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1. Udział w realizacji projektów wspólnych wdrożeń poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i projektów mechanizmu czystego rozwoju wymaga uzyskania zgody wydawanej
w formie decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Udzielenie zgody następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego udziałem w projekcie.
3. Wniosek o udzielenie zgody składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku
polskim i angielskim, do ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Wniosek o udzielenie zgody powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres
zgłaszającego projekt;
2) określenie lokalizacji projektu;
3) oszacowanie

przewidywanej

wielkości

redukcji

lub

uniknięcia

emisji

gazów

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2);
4) wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek realizacji projektu będą
powstawały jednostki redukcji emisji lub jednostki poświadczonej redukcji emisji;
5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5;
6) opis projektu i stosowanej technologii;
7) informację:
a) na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku,
b) o wybranej ścieżce w przypadku projektów wspólnych wdrożeń.
5. Projekty wspólnych wdrożeń oraz projekty mechanizmu czystego rozwoju dotyczące
obiektów hydroenergetycznych o mocy powyżej 20 MW powinny dodatkowo spełniać
warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4.

Art. 52.
1. Minister właściwy do spraw środowiska udziela zgody albo odmawia jej udzielenia, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia udzielenia zgody w formie decyzji
administracyjnej, jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom określonym w art. 51.
3. Kopię decyzji udzielającej zgody lub decyzji odmawiającej jej udzielenia minister
właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od
dnia ich wydania.
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- 385 U S T A W A z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017
r. poz. 2078)
Art. 2.
1. Tworzy się Komitet do Spraw Europejskich, zwany dalej "Komitetem".
2. W skład Komitetu wchodzą:
[1) Przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej, reprezentowany przez Sekretarza do Spraw Europejskich
będącego sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra, z zastrzeżeniem ust.
4;]
<1) Przewodniczący

Komitetu

–

minister

właściwy

do

spraw

członkostwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej albo, z zastrzeżeniem ust. 4,
wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu do spraw
europejskich w urzędzie obsługującym tego ministra;>
2) członkowie:
a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na
podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z
2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), reprezentowani przez sekretarza stanu albo
podsekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 4,
b) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
c) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wyznaczony przez niego
wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedzeniom Komitetu, ilekroć bierze w nich
udział. W takim przypadku Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniu jako
członek.
[4. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.]
<4. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister. W przypadku, gdy
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej bierze udział w posiedzeniu Komitetu, przewodniczy on posiedzeniu, z
zastrzeżeniem ust. 3.>
5. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu
rozstrzygnięć, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów
administracji rządowej oraz inne zaproszone przez niego osoby.
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- 386 U S T A W A z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
1622, 1649, 2020 i 2473)
Art. 12.
1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują:
1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające
na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe;
2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub
wojewódzkie jednostki budżetowe.
2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że
odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w
zarząd.
3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie
mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. [W przypadku
państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana
w porozumieniu z Ministrem Finansów.] <W przypadku państwowej jednostki
budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.>
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej:
1) państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji;
2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd
odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.
5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.
6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o
utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o przejęciu
należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną
jednostkę.
Art. 25.
[1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu
założycielskiego określa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, przeznaczenie mienia tej
instytucji.]

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 387 <1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu
założycielskiego określa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów
państwowych, przeznaczenie mienia tej instytucji.>
2. Należności i zobowiązania likwidowanej instytucji gospodarki budżetowej przejmuje organ
wykonujący funkcje organu założycielskiego.
3. Należności i zobowiązania instytucji gospodarki budżetowej likwidowanej w celu
przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia instytucji gospodarki budżetowej.

Art. 49.
1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9
pkt 2, nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani
nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa
stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
[2. Prezes Rady Ministrów przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych, z
wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach oraz
obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa.]
<2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych przejmuje od jednostek sektora
finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2,
akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż
Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z
nich uprawnienia Skarbu Państwa.>
Art. 58.
1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których
mowa w art. 55, są uprawnieni:
[1)

Minister Finansów - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze
stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;]

<1) minister właściwy do spraw aktywów państwowych – w odniesieniu do należności
Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on
właściwy;>
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przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa;
2) kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych należności
przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza kwoty 40 000 zł;
3) dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego funduszu;
4) dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach.
2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności
następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3a. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3, umorzenie należności może nastąpić
w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas gdy uzyskanie oświadczenia woli
dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.
4. Przepisy ust. 1-3a oraz art. 55-57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych.
5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do należności, w przypadku których
odrębne przepisy regulują umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub rozkładanie na raty
spłaty tych należności.
6.

(2)

Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może

wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa o charakterze
cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku
należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu
w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.
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1495)
Art. 5.
1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo
oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa.
1a. Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być prowadzona w
formie udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych urządzanych jednocześnie na
terytorium więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne).
1b. Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i
loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.
1c. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w
salonach gier na automatach.
[2. Wykonywanie monopolu państwa należy do Prezesa Rady Ministrów, który tworzy w tym
celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1182, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów może wskazać spółki, wobec których
uprawnienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inne niż Prezes Rady
Ministrów organy administracji rządowej.]
<2. Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych, który tworzy w tym celu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.>
3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o
ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji.

Art. 62.
1. W przypadku naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę
urządzającą gry stanowiące monopol państwa minister właściwy do spraw finansów
publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub
uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje organ uprawniony do
wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa o nieusunięciu w
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tych naruszeniach i uchybieniach.
3. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu
Państwa podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub
uchybień. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do
Skarbu Państwa inny niż Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje ministra
właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.]
<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do
spraw aktywów państwowych, o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń
lub uchybień, przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i
uchybieniach.
3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych podejmuje czynności mające na
celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień oraz niezwłocznie informuje
ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.>

USTAWA

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z

2018 r. poz. 1472 oraz z 2019 r. poz. 730)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
danych przestrzennych - rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio
do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2) infrastrukturze informacji przestrzennej - rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory
danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury,
które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji
przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie;
3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych - rozumie się przez to
możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych
przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był
spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona;
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które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i
umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
5) obiekcie przestrzennym - rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu,
zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem
geograficznym;
6) organie administracji - rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
7) organie wiodącym - rozumie się przez to:
a)

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym
mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części
dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie
tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 9 załącznika do ustawy,
w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r.
poz. 10),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
[e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 12-14 i 19 załącznika do ustawy, z
zastrzeżeniem lit. c i lit. l,]
<e) ministra

właściwego

do

spraw

środowiska,

w

zakresie

tematów

danych

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 19
załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c,>
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ministra

właściwego

do

spraw

klimatu,

w

zakresie

tematów

danych

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12–14 załącznika do ustawy, z
zastrzeżeniem lit. l,>
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w
rozdziale 1 pkt 1-7, rozdziale 2 pkt 1-3 oraz rozdziale 3 pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do
ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których mowa w
rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych, o
którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których
mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do ustawy,
l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów hydrograficznych
wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi, z wyłączeniem morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy zagrożenia naturalnego,
rozumianych jako obszary zagrożone, charakteryzowane na podstawie zagrożeń
naturalnych, w tym zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych, które ze względu na
swoją lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ na
społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania gruntu;
8) osobie trzeciej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem administracji;
9) rejestrze publicznym - rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000);
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mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych
zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
11) zbiorze danych przestrzennych - rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na
wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

U S T A W A z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego
do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach
kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz
paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012)
o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu
w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w
sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
<o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych
oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych>

uwaga:
użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1, 3, w ust. 4 w pkt 1 i 3
oraz w ust. 6 i 7, w art. 3, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 1 oraz
w art. 7 w różnym przypadku wyrazy [minister właściwy do
spraw energii] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami

<minister

właściwy

do

spraw

aktywów

państwowych>

Art. 1.
1. Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw
energii w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
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prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,
urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art.
5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250), zwanych dalej
"spółkami".
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) w sektorze energii elektrycznej - infrastrukturę służącą do wytwarzania albo przesyłania
energii elektrycznej;
2) w sektorze ropy naftowej - infrastrukturę służącą do wydobycia, rafinacji, przetwarzania
ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz
produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do przeładunku tych
produktów oraz ropy naftowej;
3) w sektorze paliw gazowych - infrastrukturę służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminale
skroplonego gazu ziemnego (LNG).
3. (uchylony).
<4. Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych
uprawnień, o których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego
do spraw energii.>
Art. 2.
1. Minister właściwy do spraw energii może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez zarząd
spółki uchwały lub innej dokonanej przez zarząd spółki czynności prawnej, której
przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2,
stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz
integralności infrastruktury krytycznej.
2. Sprzeciwem może być również objęta uchwała organu spółki dotycząca:
1) rozwiązania spółki,
2) zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia spółki, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 i 2,
3) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
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ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5) przyjęcia

planu

rzeczowo-finansowego,

planu

działalności

inwestycyjnej

lub

wieloletniego planu strategicznego,
6) przeniesienia siedziby spółki za granicę
- jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania,
ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej.
3. Sprzeciw jest wyrażany w formie decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez ministra właściwego do spraw energii od pełnomocnika do spraw
ochrony infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5, informacji o podjęciu przez
organy spółki uchwały lub dokonaniu przez zarząd spółki czynności prawnej, o której
mowa w ust. 1 i 2, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich dokonania.
<3a. Sprzeciw jest wyrażany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
energii. Minister właściwy do spraw energii wydaje opinię w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku o jej wydanie. W przypadku niewyrażenia opinii w tym
terminie uważa się, że minister właściwy do spraw energii nie zgłasza uwag.>
4. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają wykonaniu, a czynność prawna, o
której mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych:
1)

w okresie, w którym ministrowi właściwemu do spraw energii przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu;

2) w okresie, w którym stronie przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy;
3)

w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożenia skargi na
decyzję ministra właściwego do spraw energii do właściwego sądu administracyjnego,
odpowiednio do chwili zmiany decyzji, jej uchylenia albo stwierdzenia jej nieważności.

5. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy termin na jej załatwienie
wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. W przypadku zaskarżenia ostatecznej decyzji wyrażającej sprzeciw ministra właściwego do
spraw energii:
1) minister właściwy do spraw energii przekazuje skargę do właściwego sądu
administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 14 dni od
dnia jej wniesienia przez stronę;
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dni od dnia przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przez
ministra właściwego do spraw energii.
7. W przypadku nieuwzględnienia skargi przez właściwy sąd administracyjny albo po
upływie terminu do jej wniesienia, ostateczna decyzja wyrażająca sprzeciw ministra
właściwego do spraw energii wywołuje skutek w postaci nieważności uchwały lub
czynności prawnej, o których mowa w ust. 1 i 2, od chwili podjęcia uchwały lub
dokonania czynności prawnej.
8. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 do postępowania w sprawie sprzeciwu stosuje
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579).

Art. 3.
Do roszczeń o odszkodowanie z tytułu strat majątkowych poniesionych przez spółki wskutek
wydania przez ministra właściwego do spraw energii zgodnych z prawem decyzji, o
których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 22
listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w
czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955).

Art. 4.
[1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw energii wyciąg z wykazu infrastruktury krytycznej obejmujący mienie, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 i 2.]
<1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw aktywów państwowych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii
wyciąg z wykazu infrastruktury krytycznej obejmujący mienie, o którym mowa w
art. 1 ust. 1 i 2.>
2. Minister właściwy do spraw energii, po otrzymaniu wyciągu, o którym mowa w ust. 1,
powiadamia spółkę o ujęciu w wykazie składników jej mienia, o których mowa w art. 1
ust. 1 i 2.
Art. 5.
1. Zarząd spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz dyrektorem
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powołuje i odwołuje pełnomocnika do spraw
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 397 ochrony infrastruktury krytycznej, przy czym powołanie następuje w terminie 30 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2.
<1a. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych niezwłocznie informuje
ministra właściwego do spraw energii o powołaniu lub odwołaniu pełnomocnika do
spraw infrastruktury krytycznej.>
2. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest pracownikiem spółki
monitorującym działalność spółki, w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2,
odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej, do którego zadań należy:
[1)

zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw energii informacji dotyczących
dokonania przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2;]

<1) zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz
ministrowi właściwemu do spraw energii informacji dotyczących dokonania przez
organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2;>
2) przygotowywanie dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej spółki informacji o ochronie
infrastruktury krytycznej;
3) zapewnienie zarządowi spółki doradztwa w zakresie istniejącej w spółce infrastruktury
krytycznej;
4) monitorowanie działalności spółki w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej;
5) przekazywanie informacji o infrastrukturze krytycznej dyrektorowi Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa na jego wniosek;
6) przekazywanie i odbieranie informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej we
współpracy z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3. Pełnomocnikiem do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w spółce może być osoba,
która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
3) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne";
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem, doświadczeniem
zawodowym związanym z przedmiotem działania spółki oraz posiadanymi kwalifikacjami
daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków;
5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
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za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury
krytycznej, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym.
5. Pełnomocnikowi do spraw ochrony infrastruktury krytycznej przysługuje prawo do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach zarządu spółki dotyczących spraw, o których mowa w art.
2 ust. 1 i 2, z głosem doradczym;
2) żądania od organów spółki wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień
dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.

Art. 6.
1. Zarząd spółki zobowiązany jest do przekazywania pełnomocnikowi do spraw ochrony
infrastruktury krytycznej dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu
przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, w terminie 3
dni od dnia ich podjęcia lub dokonania.
2. Zarząd spółki powiadamia pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej o
każdym planowanym posiedzeniu dotyczącym spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.
3. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza dla zarządu spółki oraz
rady nadzorczej raport o stanie ochrony infrastruktury krytycznej. Raport jest sporządzany
co kwartał lub na żądanie zarządu spółki lub rady nadzorczej. Raport powinien zawierać
informacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie:
1) ochrony fizycznej;
2) ochrony technicznej;
3) ochrony prawnej;
4) ochrony osobowej;
5) ochrony teleinformatycznej;
6) planów odbudowy i przywracania infrastruktury krytycznej do funkcjonowania.
[4. Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera nieścisłości lub
nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim zawartych,
pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na wezwanie
ministra

właściwego

do

spraw

energii

lub

dyrektora

Rządowego

Bezpieczeństwa, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie.
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kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do spraw
energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia
otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy
spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu,
wraz z jego uzasadnieniem.]
<4. Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych,
ministrowi właściwemu do spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera nieścisłości lub nie przedstawia
dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim zawartych, pełnomocnik do
spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na wezwanie ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych lub ministra właściwego do spraw
energii lub dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do uzupełnienia raportu
we wskazanym zakresie i terminie.
5. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza sprawozdanie
kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do
spraw aktywów państwowych, ministrowi właściwemu do spraw energii oraz
dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia
otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez
organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, ministrowi właściwemu do
spraw energii oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pisemną
informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu, wraz z
jego uzasadnieniem.>
7. Przekazywanie informacji oraz raportów, o których mowa w ust. 3-6 oraz w art. 5 ust. 2 pkt
1, 2, 5, 6 i w ust. 5 pkt 2, następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych.
[8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i
odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób
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którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność efektywnego wykonywania
szczególnych uprawnień ministra właściwego do spraw energii w spółkach kapitałowych
lub grupach kapitałowych.]
<8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb
powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury
krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania
działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2, uwzględniając
konieczność

efektywnego

wykonywania

szczególnych

uprawnień

ministra

właściwego do spraw aktywów państwowych w spółkach kapitałowych lub grupach
kapitałowych.>
Art. 7.
W przypadku połączenia lub podziału spółek minister właściwy do spraw energii zachowuje
szczególne uprawnienia w spółkach powstałych w wyniku takiego połączenia lub
podziału. Przepis art. 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

U S T A W A z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z
2019 r. poz. 1770 i 2020)
Art. 12.
1. W skład Rady wchodzi:
1) dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska
naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących
badania naukowe lub prace rozwojowe;
2) dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych
przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe;
[3)

dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki,
gospodarki morskiej, informatyzacji, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska,
transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób
będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy
nauki.]
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- 401 <3) jedenastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki,
gospodarki morskiej, informatyzacji, klimatu, szkolnictwa wyższego i nauki,
rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra
Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej,
do których kompetencji należą sprawy nauki.>
2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej.
3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów
właściwych do spraw:
1) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
2) energii,
3) finansów publicznych,
4) gospodarki złożami kopalin,
5) pracy,
6) rodziny,
7) rozwoju regionalnego,
8) rybołówstwa,
9) zabezpieczenia społecznego,
10) żeglugi śródlądowej
- spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji
należą sprawy nauki.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem
posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów.

U S T A W A z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1350 i 2227)
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- 402 Art. 5.
1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra
właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu
opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. Rozporządzenie o utworzeniu instytutu określa przedmiot i zakres działania instytutu, jego
nazwę i siedzibę oraz składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do gruntów oraz
budynków i urządzeń trwale z nimi związanych.
3. Ministrem nadzorującym instytut jest minister wskazany w rozporządzeniu Rady
Ministrów, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "ministrem nadzorującym".
4. W akcie o utworzeniu instytutu wskazuje się mienie, w które wyposaża się instytut. Akt ten
wskazuje także formę i sposób tego wyposażenia.
<5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może wskazać dwóch
ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy nadzoru sprawowanego
przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych ministrów z zakresu nadzoru
nad instytutem.>
Art. 7.
1. Instytut może zostać połączony z innym instytutem, podzielony, zreorganizowany,
przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej działającą na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) lub zlikwidowany,
jeżeli minister nadzorujący uzna, że łączenie, podział, reorganizacja, przekształcenie lub
likwidacja instytutu są uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie i finansowo, z
zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu może nastąpić również na
wspólny wniosek rady naukowej i dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii zakładowych
organizacji związkowych złożony ministrowi nadzorującemu.
3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.
3a. W przypadku reorganizacji instytutu polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego
działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6
ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie niniejszej ustawy.
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- 403 5. Do utworzenia instytucji gospodarki budżetowej, poprzez przekształcenie, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
<6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów może wskazać nie
więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy
nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych
ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.>

Art. 21.
1. Instytut może otrzymać status państwowego instytutu badawczego, jeżeli zaistnieje
potrzeba zlecenia mu zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2, do wykonywania w sposób
ciągły.
2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek
ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności
instytutu dokonaną przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą na podstawie przepisów o
szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej "Komisją", ze szczególnym uwzględnieniem
informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich
wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie
majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą realizację zadań.
4. Państwowy instytut badawczy, na zasadzie wyłączności, używa w nazwie określenia
"Państwowy Instytut Badawczy".
5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje instytutowi status państwowego
instytutu badawczego, uwzględniając w szczególności wymagania, o których mowa w art.
4, oraz określając zakres zadań tego instytutu, źródła finansowania i wskazując
dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań.
<5a.

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Rada Ministrów może wskazać nie

więcej niż dwóch ministrów nadzorujących, określając zakres przedmiotowy
nadzoru sprawowanego przez tych ministrów oraz wskazując kompetencje tych
ministrów z zakresu nadzoru nad instytutem.>
6. Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na finansowanie realizacji
zleconych zadań. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek
właściwych dysponentów części budżetowych.
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- 404 7. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może pozbawić instytut statusu państwowego
instytutu badawczego, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające nadanie tego statusu albo gdy
instytut nie wykonuje zleconych mu zadań, mając na uwadze zapewnienie ciągłości
działania instytutu i jego prawidłowej gospodarki.

U S T A W A z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219)

Art. 20.
1. Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, zwanego dalej "Pełnomocnikiem",
powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2. Pełnomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów.
3. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w [Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] <urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny>.
4. Obsługę

merytoryczną,

organizacyjno-prawną,

techniczną

i

kancelaryjno-biurową

Pełnomocnika zapewnia [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów] <urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw rodziny>.

U S T A W A z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1225)
uwaga:
użyte w art. 6 w ust. 1 i 3, w art. 14, w art. 16 w ust. 15 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19 w ust. 5 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 20 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art.
21 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 26 w ust. 1, w
różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw klimatu>
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- 405 Art. 6.
1. Inspektora powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego
do spraw gospodarki i opinii ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Nadzór nad Inspektorem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Inspektora odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw gospodarki i opinii ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 14.
Minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw gospodarki, minister
właściwy do spraw pracy i minister właściwy do spraw środowiska, każdy w zakresie
swojego działania, mogą wskazać instytuty naukowe lub inne podległe im jednostki
organizacyjne właściwe do współpracy z Inspektorem przy wykonywaniu zadań
dotyczących oceny substancji i ich mieszanin, określonych w ustawie.

Art. 16.
1. W przypadku gdy przepisy wydane na podstawie ustawy, przepisy rozporządzeń
wymienionych w art. 1 ust. 1 albo przepisy odrębne wymagają wykonania badań
substancji lub ich mieszanin zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, badania
takie są wykonywane w jednostkach organizacyjnych wykonujących badania substancji
lub ich mieszanin, posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisanych
do wykazu jednostek badawczych certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej, zwanych dalej "certyfikowanymi jednostkami badawczymi".
2. Kontrola i weryfikacja spełniania przez jednostkę organizacyjną wykonującą badania
substancji i ich mieszanin, zwaną dalej "jednostką badawczą", zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w celu uzyskania przez tę jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych następują
na wniosek tej jednostki.
3. Jednostką właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej przez jednostki badawcze jest Biuro. Kontroli i weryfikacji dokonują
inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, każdorazowo wyznaczeni przez Inspektora
spośród pracowników Biura, którym Inspektor zapewnia okresowe szkolenia, w tym
szkolenia organizowane przez OECD. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego
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- 406 specyfika jednostki badawczej lub wykonywanych badań, w kontroli i weryfikacji
spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostkę badawczą mogą wziąć
udział inne osoby wyznaczone przez Inspektora.
4. Na wniosek inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Inspektor, w drodze decyzji,
stwierdza spełnianie albo niespełnianie przez jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej. Spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Inspektor potwierdza
wydaniem certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wpisem do wykazu
certyfikowanych jednostek badawczych. W certyfikacie oraz wykazie certyfikowanych
jednostek badawczych określa się zakres badań wykonywanych przez certyfikowaną
jednostkę badawczą zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
4a. Certyfikat, o którym mowa w ust. 4, zawiera także:
1) numer certyfikatu;
2) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji;
3) datę przeprowadzonej kontroli i weryfikacji;
4) nazwę certyfikowanej jednostki badawczej;
5) określenie daty wydania certyfikatu;
6) imiona, nazwiska oraz podpisy inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, którzy
przeprowadzali kontrolę i weryfikację;
7) imię, nazwisko oraz podpis Inspektora.
5. Aktualny wykaz certyfikowanych jednostek badawczych oraz krajowy program
monitorowania zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, o którym mowa w
dyrektywie 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz. Urz. UE L 50 z
20.02.2004, str. 28, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8,
str. 65), Inspektor zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Biura.
6. W przypadku jednostki badawczej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uznaje się, że jednostka ta spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, po
przedstawieniu ważnego certyfikatu lub innego właściwego dokumentu nadanego tej
jednostce przez jednostkę właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w państwach OECD lub w innych państwach, w których
ustanowiono w porozumieniu z OECD takie jednostki.
7. Certyfikowane jednostki badawcze podlegają okresowej lub doraźnej kontroli i weryfikacji
spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, do której stosuje się przepisy ust. 3 i 4.
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- 407 Kontrola i weryfikacja mogą również następować na wniosek jednostek właściwych do
spraw kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w
państwach, o których mowa w ust. 6, lub jednostek właściwych do spraw Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w Komisji Europejskiej i w OECD.
8. W przypadku niespełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez certyfikowaną
jednostkę badawczą Inspektor, w drodze decyzji, cofa wydany certyfikat i wykreśla
jednostkę z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.
8a. W przypadku stwierdzenia, że określone badanie lub badania zostały wykonane
niezgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Inspektor, w drodze decyzji,
stwierdza niespełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w odniesieniu do
określonego badania lub badań.
9. Kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, o których mowa w
ust. 2 i 7, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Inspektora, które zawiera:
1) nazwisko i imię oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość inspektora
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej lub osoby, o której mowa w ust. 3, dokonującej
kontroli i weryfikacji;
2) nazwę jednostki badawczej albo certyfikowanej jednostki badawczej, w której jest
dokonywana kontrola i weryfikacja;
3) datę przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, określenie ich zakresu i przewidywanego
czasu trwania.
10. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz osoby, o których mowa w ust. 3,
dokonujący kontroli i weryfikacji są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów i lokali jednostki badawczej albo
certyfikowanej jednostki badawczej, w której jest dokonywana kontrola i weryfikacja,
w dniach i godzinach jej pracy;
2) wglądu do dokumentacji, w tym do danych źródłowych, oraz żądania informacji i
wyjaśnień dotyczących wykonywanych przez jednostkę badawczą albo certyfikowaną
jednostkę badawczą badań substancji lub ich mieszanin.
11. Czynności kontroli i weryfikacji są dokonywane w obecności upoważnionego
przedstawiciela jednostki badawczej albo certyfikowanej jednostki badawczej, w której
jest dokonywana kontrola i weryfikacja.
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- 408 11a. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także inne osoby wyznaczone przez
Inspektora do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji przed przystąpieniem do
wykonywania swoich obowiązków składają pisemne oświadczenie, że pomiędzy nimi a
kontrolowaną jednostką badawczą lub certyfikowaną jednostką badawczą, a także
jednostką organizacyjną zlecającą jednostce badawczej lub certyfikowanej jednostce
badawczej przeprowadzenie badań nie istnieją żadne powiązania mogące mieć wpływ na
bezstronność ich oceny. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także inne osoby
wyznaczone przez Inspektora do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, informują
Inspektora o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na bezstronność ich oceny,
także w przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie postępowania.
11b. W przypadku gdy w trakcie kontroli i weryfikacji inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej lub inne osoby wyznaczone przez Inspektora do przeprowadzenia kontroli
i weryfikacji mają dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), informacje takie nie mogą zostać ujawnione. W
przypadku gdy takie informacje są zawarte w protokole z przeprowadzonej kontroli i
weryfikacji, protokół może zostać ujawniony na wniosek odpowiednich władz krajowych,
Komisji Europejskiej, jednostek badawczych lub certyfikowanych jednostek badawczych,
w których przeprowadzono kontrolę i weryfikację, oraz gdy dotyczy to określonego
badania - zlecającego to badanie.
12. Z przeprowadzonej kontroli i weryfikacji sporządza się protokół i przedstawia go do
podpisu upoważnionemu przedstawicielowi jednostki badawczej albo certyfikowanej
jednostki badawczej, w której była dokonywana kontrola i weryfikacja. Protokół z
kontroli i weryfikacji certyfikowanej jednostki badawczej może zawierać zalecenia
pokontrolne.
13. Jednostka badawcza albo certyfikowana jednostka badawcza, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z ich uzasadnieniem.
Inspektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i zajmuje
stanowisko w sprawie. Stanowisko Inspektora jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest
doręczane jednostce badawczej albo certyfikowanej jednostce badawczej.
14. Certyfikowana jednostka badawcza, co do której w protokole kontroli i weryfikacji
zawarto zalecenia pokontrolne, jest obowiązana do ich realizacji pod rygorem cofnięcia
certyfikatu i wykreślenia z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.
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gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
2) sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7,
3) procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz
wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych
- uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej i OECD oraz
mając na celu zapewnienie właściwej jakości badań.

Art. 19.
1. Substancje

i

mieszaniny podlegają

procedurze

klasyfikacji

w

celu

określenia

przynależności do kategorii, o których mowa w art. 4 ust. 1. W przypadku środków
ochrony roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska
przypisuje się ponadto zwroty wskazujące na rodzaj tego zagrożenia.
2. Klasyfikacji dokonuje w przypadku:
1) substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu - osoba dokonująca takiego
wprowadzenia;
2) substancji, które nie zostały wprowadzone do obrotu, a art. 6, art. 7 ust. 1 lub 5, art. 17
lub art. 18 rozporządzenia nr 1907/2006 przewiduje obowiązek rejestracji substancji osoba dokonująca takiej rejestracji;
3) substancji, które nie zostały wprowadzone do obrotu, a art. 7 ust. 2 lub art. 9 ust. 2
rozporządzenia nr 1907/2006 przewiduje obowiązek przekazania informacji - osoba
dokonująca takiego przekazania.
3. Substancje zamieszczone w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia nr 1272/2008
klasyfikuje się zgodnie z tą tabelą, z zastrzeżeniem, że klasyfikacja określona dla
poszczególnych pozycji w tej tabeli dotyczy kategorii zagrożenia określonych w tych
pozycjach. Wszystkie pozostałe zagrożenia stwarzane przez taką substancję, jeżeli takie
istnieją, stwierdza się na podstawie klasyfikacji dokonanej zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ust. 5.
4. Klasyfikacji substancji niezamieszczonych w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia nr
1272/2008 oraz mieszanin dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust.
5.
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- 410 5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw
pracy oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) kryteria i sposób klasyfikacji substancji i mieszanin na podstawie właściwości
fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia
człowieka oraz analizy skutków oddziaływania na środowisko,
2) sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników,
3) stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninie wymagające uwzględnienia tych
substancji w klasyfikacji mieszaniny,
4) (uchylony),
5) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz ich numery,
6) (uchylony)
- uwzględniając przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej oraz mając na uwadze
ochronę zdrowia ludzi i środowiska.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się zgodnie z art. 61 ust. 1-5 rozporządzenia nr 1272/2008, z
zastrzeżeniem, że odwołania do dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE w tym
rozporządzeniu oznaczają odwołania do ust. 1-4, przepisów wydanych na podstawie ust. 5
oraz do art. 4 ust. 1.
Art. 20.
1. Opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych
mieszanin wprowadzanych do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane.
2. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej i mieszaniny niebezpiecznej zawiera:
1) nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji niebezpiecznej lub
mieszaniny niebezpiecznej;
2) nazwę, adres siedziby i numer telefonu przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres miejsca wykonywania działalności i numer telefonu osoby
wprowadzającej substancję lub mieszaninę do obrotu;
3) w przypadku mieszanin niebezpiecznych:
a) nazwy substancji niebezpiecznych,
b) alternatywne nazwy rodzajowe substancji niebezpiecznych
- jeżeli dotyczy;
4) znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie;
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ochrony roślin dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia
człowieka lub dla środowiska, umieszczone zgodnie z przepisami o klasyfikacji substancji
i ich mieszanin;
6) zwrot lub zwroty bezpiecznego stosowania (zwroty S), a w przypadku środków ochrony
roślin dodatkowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania.
3. (utracił moc)
4. W przypadku niektórych rodzajów lub kategorii substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych rodzajów opakowań, oznakowanie opakowania może nie
zawierać wszystkich elementów, o których mowa w ust. 2.
5. W

przypadku

mieszanin

niebezpiecznych

dostępnych

dla

ogółu

społeczeństwa

oznakowanie opakowania zawiera informację o nominalnej ilości mieszaniny w
opakowaniu, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu.
6. W przypadku substancji zamieszczonej w tabeli 3.2 załącznika VI do rozporządzenia nr
1272/2008 oznakowanie opakowania zawiera numer WE, jeżeli został przypisany danej
substancji, oraz wyrazy "Oznakowanie WE".
7. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej ma
odpowiednie wymiary zależne od pojemności opakowania.
8. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej,
wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być
sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o języku
polskim.
9. Na opakowaniach substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych nie wolno
umieszczać oznaczeń wskazujących, że taka substancja lub taka mieszanina nie są
niebezpieczne.
10. W przypadku niektórych mieszanin, w tym także niezaklasyfikowanych jako
niebezpieczne, oznakowanie opakowania zawiera dodatkowe napisy mające znaczenie dla
użytkownika.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych,
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tworzenia

nazwy umożliwiającej

jednoznaczną

identyfikację

substancji

niebezpiecznej i mieszaniny niebezpiecznej,
3) kategorie substancji niebezpiecznych, których nazwy są umieszczane na oznakowaniu
opakowania mieszanin niebezpiecznych,
4) (utracił moc),
5) wzory znaków ostrzegawczych i napisy określające ich znaczenie oraz kryteria
zamieszczania na oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych tych znaków,
6) brzmienie zwrotów bezpiecznego stosowania (zwrotów S) oraz dodatkowych zwrotów
określających warunki bezpiecznego stosowania, używanych na oznakowaniu opakowań
środków ochrony roślin, oraz kryteria przypisywania tych zwrotów,
7) rodzaje i kategorie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz rodzaje
opakowań, których etykieta może nie zawierać wszystkich elementów, o których mowa w
ust. 2, wraz ze wskazaniem tych elementów,
8) treści dodatkowych napisów, a także kryteria ich umieszczania na oznakowaniu
opakowania niektórych mieszanin,
9) wymiary oznakowania w zależności od pojemności opakowania
- mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi i środowiska.
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się zgodnie z art. 61 ust. 1-5 rozporządzenia nr 1272/2008, z
zastrzeżeniem, że odwołania do dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE w tym
rozporządzeniu oznaczają odwołania do ust. 1-10, przepisów wydanych na podstawie ust.
11 oraz do art. 4 ust. 1.
Art. 21.
1. Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub
mieszanin stwarzających zagrożenie oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi
substancjami lub mieszaninami, rurociągi zawierające substancje stwarzające zagrożenie
lub mieszaniny stwarzające zagrożenie lub służące do ich transportowania oraz miejsca, w
których są składowane znaczące ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin
stwarzających zagrożenie, powinny być należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami
ostrzegawczymi.
2. Odstąpienie od oznakowania, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe w przypadku
pojemników i zbiorników służących do pracy przez krótki czas z substancjami i
mieszaninami zaklasyfikowanymi zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 jako
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właściwości fizyczne lub gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji
stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz pojemników i
zbiorników służących do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociągów
zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
lub służących do ich transportowania oraz miejsc, w których są składowane znaczące
ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie,
2) warunki, które należy spełnić w przypadku odstąpienia od oznakowania, o którym mowa
w ust. 2
- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Art. 26.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw
zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw
rolnictwa, w przypadku stwierdzenia, że produkcja, obrót lub stosowanie substancji
niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub
mieszaniny stwarzającej zagrożenie stwarzają nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia
człowieka lub środowiska, lub gdy wynika to z porozumień międzynarodowych, określi,
w drodze rozporządzenia, ograniczenia:
1) produkcji, obrotu lub stosowania takiej substancji lub mieszaniny,
2) wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających taką substancję lub
mieszaninę
- uwzględniając w szczególności zastosowania takiej substancji lub mieszaniny,
stosowanie w stężeniu lub proporcjach przewyższających określony poziom,
występowanie w określonych stężeniach lub ilościach w określonych wyrobach.
2. W przypadkach określonych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 minister
właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
stosowania ograniczeń wyszczególnionych w tym załączniku, uwzględniając cele tych
ograniczeń.
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z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r.

poz. 868, 1214 i 1495)
Art. 118.
1. Złoża, pokłady, wyrobiska, ich części oraz inne przestrzenie w zakładach górniczych, w
których występują następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami
gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne,
siarkowodorowe,

substancjami

promieniotwórczymi,

podlegają

zaliczeniu

do

poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, według kryteriów określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje kierownik ruchu zakładu górniczego w
oparciu o dokumentację określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 4,
niezwłocznie

po

stwierdzeniu

okoliczności

określonych

w

tych

przepisach,

uzasadniających zaliczenie do danego stopnia, kategorii lub klasy zagrożenia.
3. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 zaliczeń, o
których mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych
przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego oraz opinię tego rzeczoznawcy.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi <w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu>, w drodze rozporządzenia:
1) kryteria oceny zagrożeń naturalnych, o których mowa w ust. 1, zależnie od rodzaju
kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju
zakładu górniczego,
2) dokumentację, w oparciu o którą dokonuje się zaliczeń, o których mowa w ust. 1, inną
niż wymieniona w ust. 3,
3) przypadki, w których zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu
o dokumentację, o której mowa w ust. 3
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
powszechnego oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

uwaga:
użyte w art. 120 w ust. 2, w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art.
165 w ust. 1, w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w ust. 6 w zdaniu pierwszym,
w ust. 9 i 13, w art. 166 w ust. 4 oraz w art. 167 w ust. 7, w różnym
przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw energii] zastępuje się
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spraw gospodarki złożami kopalin>

Art. 120.
1. [Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów
zakładów górniczych, w zakresie:]
<Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z
ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych, klimatu oraz
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, w zakresie:>
1) bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka
zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko,
2) bezpieczeństwa pożarowego,
3) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
4) przygotowania wydobytych kopalin do sprzedaży,
5) ochrony środowiska,
6) podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego,
7) obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w
warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących
oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych,
8) przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia
rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom występującym w
ruchu zakładu górniczego, a także uwzględniając konieczność stosowania przez
przedsiębiorców aktualnych osiągnięć nauki i techniki, zwłaszcza w zakresie
górnictwa, uproszczenia wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na
podstawie koncesji udzielonej przez starostę oraz racjonalnego wykorzystania złoża
kopaliny.
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pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i
sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i wzory
ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma obowiązek
posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu
zakładu

górniczego,

kierując

się

potrzebą

zapewnienia

wysokiego

poziomu

bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny
pracy, prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom
występującym w ruchu zakładu górniczego, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa
osób wykonujących czynności związane z przechowywaniem lub używaniem środków
strzałowych i sprzętu strzałowego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych.
3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może, na wniosek przedsiębiorcy, w szczególnych
przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa lub gdy jest to niezbędne do
wprowadzenia postępu technicznego, przeprowadzenia prac naukowo-badawczych lub
doświadczalnych, wyrazić zgodę na odstąpienie przez przedsiębiorcę od określonych
wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 i 2, określając
szczegółowo zakład górniczy, zakres odstąpienia oraz warunki jego stosowania. Zgodę, w
drodze decyzji, wyraża się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

Art. 124.
Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
wewnętrznych, środowiska oraz zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego
przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym,
2) szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych
badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa
górniczego, w tym przypadki, w których te szkolenia są przeprowadzane przez
przedsiębiorcę,
3) szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego
oraz planu ratownictwa górniczego,
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ratownictwem górniczym, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 122 ust.
15,
5) przypadki, w których wykonuje się prace profilaktyczne,
6) sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężenia zagrożeń
występujących w zakładach górniczych
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu
górniczego, a także zapewnienia sprawnego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia
życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego.

Art. 125.
1. Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów:
1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) podziemne składowisko odpadów obojętnych;
2a) podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych;
3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze.
2. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej
naturalną barierę geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza
granice przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych
odpadów.
3. Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie
negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów, w szczególności
zanieczyszczeniu wód podziemnych.
4. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu porównania stanu
środowiska we wszystkich fazach działalności z jego pierwotnym stanem.
5. Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie
odpadów w sposób nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to
zagrożenia środowiska lub nie naruszy wymagań bezpieczeństwa.
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obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art.
165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
[7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów,
dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki
prowadzenia monitoringu tych składowisk,
2) rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz
kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne
- kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego
oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska
przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.]
<7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu w określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania dla
poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, dotyczące lokalizacji,
eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia
monitoringu tych składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony
środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z
odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania
geologiczne.>
b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
<8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą
być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz kryteria i procedury
dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne, kierując się potrzebami
zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego
postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i
uwarunkowania geologiczne.>
Art. 127a.
1. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się na obszarach
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, jeżeli prowadzenie działalności
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bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
2. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się w górotworze w
obrębie formacji geologicznych, spełniających zarówno kryteria dotyczące skał
zbiornikowych, jak i skał uszczelniających, stanowiących naturalną barierę geologiczną
dla ewentualnego wycieku dwutlenku węgla i jego wydostania się poza kompleks
podziemnego składowania dwutlenku węgla, jeżeli z charakterystyki i oceny zawartej w
zatwierdzonej dokumentacji geologicznej wynika, że formacje te lub ich części są
odpowiednie do podziemnego składowania dwutlenku węgla.
3. Zabronione jest podziemne składowanie dwutlenku węgla:
1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych;
2) na obszarach górniczych utworzonych dla solanek, wód leczniczych i termalnych;
3) na obszarach mogących powodować naruszenie zasady racjonalnej gospodarki złożem
kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;
4) w słupie wody rozumianym jako pionowa ciągła masa wód powierzchniowych od
powierzchni do osadów dennych;
5) na obszarach występowania lub zagrożonych oddziaływaniem gwałtownych zjawisk,
mogących

uniemożliwić

bezpieczną

eksploatację

podziemnego

składowiska

dwutlenku węgla, w tym:
a) zwiększonej aktywności tektonicznej oraz na przebiegu strefy uskokowej,
b) zwiększonej aktywności sejsmicznej naturalnej lub wzbudzonej działalnością
człowieka,
c) na obszarach o zwiększonym nasileniu zjawisk krasowych i sufozyjnych.
4. Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których dopuszcza się
lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w formie
zestawienia współrzędnych geograficznych, uwzględniając uwarunkowania geologiczne i
przyrodnicze oraz charakterystykę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, a także ochrony
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
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Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku
węgla,
2) szczegółowe kryteria i sposób akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla zatłaczanego
do podziemnego składowiska dwutlenku węgla,
3) sposób, częstotliwość i szczegółowe warunki prowadzenia monitoringu kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa powszechnego
oraz uwzględniając charakterystykę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla, warunki geologiczne i przyrodnicze.

Art. 152a.
1. Tworzy się rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku
węgla.
2. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla
prowadzi państwowa służba geologiczna.
3. Wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku
węgla dokonuje się z urzędu na podstawie decyzji w sprawach określonych w dziale III.
4. Organ koncesyjny przekazuje państwowej służbie geologicznej dokumenty stanowiące
podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych
składowisk dwutlenku węgla, w tym mapy obszarów górniczych.
5. Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu> określi, w drodze rozporządzenia, dane podlegające wpisowi do rejestru
obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, termin i
tryb przekazywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu, sposób prowadzenia
rejestru, rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze, a także termin
przekazywania map obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi
koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta).
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zapewni, aby rejestr stanowił szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych i
zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, a także zapewni terminowe
przekazywanie map obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwym organom oraz
weźmie pod uwagę konieczność gromadzenia w rejestrze informacji i dokumentów
służących ocenie długoterminowej stabilności kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla.
Art. 165.
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej,
działającym pod nadzorem ministra właściwego do spraw energii, właściwym w sprawach
nadzoru górniczego.
2. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
właściwego do spraw energii. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.
3. Stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ogłasza się
przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
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5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przeprowadza zespół,
powołany przez ministra właściwego do spraw energii, liczący co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W
toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana
na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw energii.
10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
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3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
13. Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego powołuje minister właściwy do spraw
energii, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Minister właściwy do spraw energii
odwołuje wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.
14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 13, powołuje
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 13, stosuje się
odpowiednio ust. 3-12.
16. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 i 13, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
17. Osoby odwołane ze stanowiska Prezesa lub wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
które przed powołaniem na to stanowisko były urzędnikami państwowymi mianowanymi
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) albo pracownikami służby cywilnej, stają się
pracownikami służby cywilnej i w stosunku do nich stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Art. 166.
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności:
1) jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego
w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora SUG, a także
sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2) powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa
powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w
górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a także
może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze,
określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 424 3) gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów
górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach;
4) jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w
odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
4a) jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) w odniesieniu do
wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
5) prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami
organów nadzoru górniczego;
6) inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie
poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu
technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz
ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko;
7) ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać
dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia dotyczące
podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w ich posiadaniu;
8) dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego,
związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa
górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów
górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej
dziedzinie;
9) sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych;
10) w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
lub

wydobywaniu

węglowodorów

ze

złóż

w

granicach

obszarów

morskich

Rzeczypospolitej Polskiej:
a) współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorem
właściwego urzędu morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w związku
z wykonywaniem tej działalności,
b) sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw członkowskich
Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tej działalności,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 425 c) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin,
porozumienia z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej
dotyczące opracowywania i aktualizacji scenariuszy współpracy w przypadku zaistnienia
wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia,
d) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin,
porozumienia z właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi instytucjami w celu
wymiany informacji dotyczących tej działalności,
e) przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą wystąpić w tym państwie na
skutek wykonywania tej działalności,
f) bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską w zakresie
stosowania

przepisów

dotyczących

działalności

polegającej

na

poszukiwaniu,

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich,
g) współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu opracowania i
aktualizacji standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w odniesieniu do
kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie wykonywania działalności.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego
Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem.
3. Siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego jest miasto Katowice.
4. Minister właściwy do spraw energii nadaje, w drodze zarządzenia, statut Wyższemu
Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną.

Art. 167.
1. Terenowymi organami administracji rządowej, podległymi Prezesowi Wyższego Urzędu
Górniczego, są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor SUG.
2. Dyrektorów, o których mowa w ust. 1, oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Osoby odwołane ze stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora okręgowego urzędu
górniczego lub SUG, które przed powołaniem na to stanowisko były urzędnikami
państwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o
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pracownikami służby cywilnej i w stosunku do nich stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
5. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych
urzędów górniczych i SUG, działających pod ich bezpośrednim kierownictwem.
6. Zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1559) dla dyrektora generalnego urzędu w okręgowych urzędach górniczych i
SUG wykonuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
7. Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe
urzędy górnicze, określając ich nazwę, siedzibę i właściwość miejscową, kierując się
potrzebami związanymi z racjonalizacją działania organów nadzoru górniczego.
8. Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Siedzibą SUG jest miasto Katowice.
10. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy okręgowych urzędów górniczych i SUG określa,
w drodze zarządzenia, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Art. 174b.
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i składa ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki złożami kopalin oraz przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do
spraw środowiska <oraz ministrowi właściwemu do spraw energii> corocznie, w
terminie do dnia 15 lutego każdego roku, sprawozdanie ze swojej działalności za
poprzedni rok, zgodnie z zakresem zadań określonych w art. 166 ust. 1 pkt 10.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz przekazuje Komisji
Europejskiej corocznie, w terminie do dnia 1 czerwca, sprawozdanie ze swojej
działalności za poprzedni rok, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku II do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r.
określającego wspólny format sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących
wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń przez operatorów i właścicieli
instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich oraz wspólny
format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji
dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń.
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- 427 U S T A W A z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501)

uwaga:
użyte w art. 2 w pkt 1, w art. 3, w art. 6 w ust. 6, w art. 7 w ust. 5, w
art. 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust.
2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami <minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 2.
Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej "systemem", tworzą:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3) Polskie Centrum Akredytacji.
Art. 3.
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu oraz
współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Art. 6.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji do rejestru EMAS,
na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1221/2009.
2. Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1, właściwych ze
względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w zakresie spełnienia
przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o których mowa w
ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
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odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością zapewnienia
sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych do rejestracji, a
także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 7.
1. Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pobiera opłatę
rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3.000 zł.
2. Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika
różnicującego, o którym mowa w ust. 5.
3. Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1.000 zł.
4. Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę rejestracyjną na
rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki
różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę organizacyjną i liczbę
osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę, że opłata ta nie powinna
stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Art. 9.
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do składania ministrowi
właściwemu do spraw środowiska:
1) rocznej informacji o działaniach podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, w
terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;
2) kwartalnej

informacji

o

organizacjach

zarejestrowanych,

zawieszonych

oraz

wykreślonych z rejestru EMAS, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału, za
poprzedni kwartał.
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Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 32 ust. 5
rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 17.
1. Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi
5.455.026 zł, z tym że w:
1) 2011 r. - 487.220 zł;
2) 2012 r. - 499.401 zł;
3) 2013 r. - 511.887 zł;
4) 2014 r. - 524.684 zł;
5) 2015 r. - 537.801 zł;
6) 2016 r. - 551.247 zł;
7) 2017 r. - 565.028 zł;
8) 2018 r. - 578.588 zł;
9) 2019 r. - 592.475 zł;
10) 2020 r. - 606.695 zł.
1a. (1) W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem
finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że w:
1) 2021 r. - 136 016 zł;
2) 2022 r. - 136 814 zł;
3) 2023 r. - 137 614 zł;
4) 2024 r. - 138 414 zł;
5) 2025 r. - 139 214 zł;
6) 2026 r. - 140 013 zł;
7) 2027 r. - 140 813 zł;
8) 2028 r. - 141 613 zł;
9) 2029 r. - 142 413 zł;
10) 2030 r. - 143 213 zł.
2. Minister właściwy do spraw środowiska wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku
przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na
promocję systemu.
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systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw
środowiska.

U S T A W A z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
291 i 2020)
Art. 11.
1. Organ administracji rządowej realizujący zadania z zakresu współpracy rozwojowej jest
obowiązany do sporządzania i przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych sprawozdania z realizacji tych zadań, w tym wskazywania przedsięwzięć
finansowanych wyłącznie ze środków publicznych.
[2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania i
przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz sejmowej
komisji właściwej do spraw zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
współpracy rozwojowej określonych w Planie.]
<2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania i
przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz sejmowej komisji
właściwej do spraw zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
współpracy rozwojowej określonych w Planie.>
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do dnia 15 kwietnia roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Art. 17.
[1. Rada składa się z 23 członków.]
<1. Rada składa się z 25 członków.>
2. W skład Rady wchodzi:
1) Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
2b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
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<3a)

przedstawiciel ministra właściwego spraw klimatu;

3b) przedstawiciel ministra właściwego spraw aktywów państwowych;>
4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
12) 3 posłów;
13) senator;
14) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
15) przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2232);
16) przedstawiciel środowiska naukowego.
3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na
wniosek właściwego podmiotu;
2) pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu;
3) pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu;
4) pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i
1579)
uwaga:
użyte w art. 3 w ust. 5, w art. 4 w ust. 3, w art. 9, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w
ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1b, w art. 24 w ust. 7, w art. 25
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ust. 4 i 5, w art. 33 w ust. 2–4, w art. 35a w ust. 3, w art. 35b w ust. 4 i 5, w art.
35c w ust. 1 i w ust. 4 w pkt 3, w art. 36 w ust. 1, 3, 5, 6a i 6b, w art. 39 w ust.
3, w art. 40 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 43 w ust. 8, w art. 45 w
ust. 3, w art. 48a w ust. 22, w art. 54 w ust. 4, w art. 57 w ust. 8 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 66 w ust. 5, w art. 81 w ust. 1–4 i 9, w art.
83 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 84 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 94 w
ust. 2, w art. 95 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 13, w art.
96 w ust. 13, w art. 100, w art. 102 w ust. 8, w art. 102c, w art. 118 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 121 w ust. 3, w art. 124 w ust. 6 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 160 w ust. 8, w art. 167 w ust. 7 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 169, w art. 197 w pkt 3 oraz w art. 251 w
ust. 7, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw klimatu>

Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków,
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
2) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w
charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;
3) gospodarce odpadami - rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie
odpadami;
4) komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni
ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania
ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków
komunalnych;
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obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
6) odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;
7)

(3)

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają
niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
8) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń
naukowych w zakresie medycyny;
9) odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie
wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska
lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych
odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na
środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości
wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;
10) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
11) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z
badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w
związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
12)

(4)

(uchylony);

13) odpadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:
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rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),
b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 954 i 1616);
14) odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to,
aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów,
które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku
którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub
ogólnie w gospodarce;
15) odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu
odzyskania energii;
16) olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje
smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były
pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje
przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;
17) PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan,

monometylodichlorodifenylometan,

monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych
substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie;
18) ponownym użyciu - rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu
produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu,
do którego były przeznaczone;
19) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w
posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest
posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;
20) pośredniku w obrocie odpadami - rozumie się przez to każdego, kto organizuje
przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie
obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;
20a) prowadzącym zakład recyklingu statków - rozumie się przez to prowadzącego zakład
recyklingu statków w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu
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statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE
(Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 1257/2013";
21) przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;
22) przygotowaniu do ponownego użycia - rozumie się przez to odzysk polegający na
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły
być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego
przetwarzania;
23) recyklingu - rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu
lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling
organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały,
które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;
23a) recyklingu statków - rozumie się przez to recykling statków w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 6 rozporządzenia 1257/2013;
24) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
25) składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do
składowania odpadów;
26)

spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do
termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii
cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich
do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami
związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów
dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z
magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i
oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki
sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie
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uważana jest za spalarnię odpadów;
27) sprzedawcy odpadów - rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa
odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów
fizycznie w posiadanie;
28) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie
komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby;
29) termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę,
zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są
następnie spalane;
30) unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet
jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii;
31) współspalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym
przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z
paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii
lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do
prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów
odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem
procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i
magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz
instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w
wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;
32) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
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odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami,
zmniejszające:
a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego
używania produktu,
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;
34) zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem
do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej
zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz
tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.
2. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa załącznik nr 1 do ustawy.
3. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa załącznik nr 2 do ustawy.
3a. (5) Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa załącznik nr 2a do
ustawy.
3b. (6) Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do kategorii innych niż
wymienione w załączniku nr 2a do ustawy, jeżeli nie mogą one brać udziału w procesie
spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru
oraz jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania
tych odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów
zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.
3c. (7) Uznania odpadów, o których mowa w ust. 3b, za niepalne dokonuje się indywidualnie
w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu faktycznego. Przy
dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której
mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1372 i 1518), wykorzystać opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku
braku takiej możliwości - instytutów badawczych lub ośrodków naukowych
specjalizujących się w badaniach w zakresie palności.
4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród
właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami
niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem
warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy
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załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z
późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz rozporządzenia
Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej
właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego
dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997".
5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki uznania odpadów za posiadające
właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości, kierując się wymaganiami
ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi.

Art. 4.
1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju
odpadów, uwzględniając:
1) źródło ich powstawania;
2)

właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w
rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz przepisy
wydane na podstawie art. 3 ust. 5;

3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji
niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.
2. Składniki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 4 do ustawy.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, katalog
odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów
niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami
odpadów.
4. (uchylony).
Art. 9.
1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska:
1) kopie zgłoszeń zmiany kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne wraz z kopiami wyników badań właściwości odpadów - w terminie
miesiąca od dnia doręczenia decyzji;
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klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji o
wyrażeniu sprzeciwu - w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
2. Wymóg przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przypadku,
gdy od decyzji marszałka województwa zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo od decyzji o wyrażeniu sprzeciwu
wniesiono odwołanie, które przekazano ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska weryfikuje, zamieszczone w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ostateczne decyzje
zatwierdzające zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne oraz ostateczne decyzje o wyrażeniu sprzeciwu.
4. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie zawiadamia Komisję Europejską o
wszystkich przypadkach zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne
niż niebezpieczne.
Art. 11.
1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10, jest obowiązany do
przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich
wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.
2. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za
produkt uboczny;
4) wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz
ich masy;
5) opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w
którym zostaną one wykorzystane.
3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody
potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10, oraz szczegółowych
wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy
potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub
potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez
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ochrony środowiska.
4. Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w
drodze

decyzji

marszałka

województwa

wydawanej

po

zasięgnięciu

opinii

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce
wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.
4a. Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
4b. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem, o którym
mowa w ust. 2.
4c. W kontroli, o której mowa w ust. 4b, może uczestniczyć marszałek województwa, o
którym mowa w ust. 1.
4d. W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
marszałek województwa wydaje decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za
produkt uboczny.
4e. Kontrola, o której mowa w ust. 4b, wstrzymuje bieg terminu do wydania opinii, o której
mowa w ust. 4.
4f. W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają
przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one
wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania
nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Przepisy ust.
2-4e stosuje się.
5. (8) Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach
Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na
rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji
80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i
96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z
późn. zm.) oraz produktów przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki
pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne
pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących
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innych substancji.
6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

Art. 14.
1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich
odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do
konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających
zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia,
zdrowia ludzi lub środowiska;
2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.
1a. (9) Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu odpowiednio z ministrem
właściwym do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, energii, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, informatyzacji,
rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych, zdrowia oraz Ministrem
Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub
kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty
statusu odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujące w szczególności:
1) odpady wykorzystywane w procesie odzysku;
2) dopuszczalne procesy i techniki przetwarzania tych odpadów;
3) kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku, które
utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi
produktów obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości zanieczyszczeń;
4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z warunkami utraty
statusu odpadów, obejmujące kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności;
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odpadów.
1b. (10) Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw
środowiska uwzględnia możliwy negatywny wpływ przedmiotów lub substancji, które
utraciły status odpadów, na zdrowie lub życie ludzi oraz środowisko.
2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa w ust. 1, są
odpadami.
Art. 24.
1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska
oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający
właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które
mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 7.
2. Transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art.
2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 382) odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów
niebezpiecznych.
3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady
wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz
posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
4. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć
odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, o
którym mowa w ust. 3.
4a. W przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany
jest posiadacz odpadów przekazujący odpad oraz posiadacz odpadów, do którego należy
dostarczyć odpady, posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady.
5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny
numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą
usługą.
6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na
podstawie ust. 7.
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze
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transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod
uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i
zdrowia ludzi.
Art. 25.
1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób
uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz
zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł
prawny.
3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania
lub przetwarzania odpadów.
4. (33) Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z
procesów

technologicznych

lub

organizacyjnych

i

nie

przekracza

terminów

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1) 1 rok - w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z
przetworzenia odpadów komunalnych;
2) 3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.
4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów,
które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy
maksymalnej

łącznej

masy

wszystkich

rodzajów

odpadów,

które

mogą

być

magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub
zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów
uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
4b. (34) (uchylony).
5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu
zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie
dłużej jednak niż przez rok.
6. (35) Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla
wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.
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zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest
obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na
podstawie ust. 8a.
6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.
6c. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego
kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki
odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży
Granicznej,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

lub

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego.
6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się
przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i
identyfikację osób przebywających w tym miejscu.
6e. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego
przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz
jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.
6f. (37) W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
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paliwa,
2) papier oraz tektura,
3) tekstylia,
4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
6) drewno i odpady drewnopochodne,
7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów
pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6
- posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów

lub

zarządzający

składowiskiem

odpadów

zapewnia

wojewódzkiemu

inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca
magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu
kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.
6g. (38) Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego
obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:
1) prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
2) powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku
określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) albo wykroczenia określonego w art. 154
§ 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238),
albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska.
6h. (39) Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego
uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie
odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie
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6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający
zachowanie tych informacji w poufności.
6i. (40) W przypadku miejsca magazynowania lub składowania odpadów:
1) w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej,
2) stanowiącego element obiektów, instalacji, urządzeń i usług ujętych w jednolitym
wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398)
- nie stosuje się przepisów ust. 6f-6h.
6j. (41) Przepisów ust. 6a-6i nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i
wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe

wymagania

dla

magazynowania

odpadów,

obejmującego

wstępne

magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie
odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez
prowadzącego

przetwarzanie

odpadów,

kierując

się

właściwościami

odpadów,

wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości
związanych z magazynowaniem odpadów.
8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw środowiska może
określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami
odpadów.
8a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla
prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli
oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się
koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie
gospodarowania odpadami.
Art. 27.
1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie
odpadami.
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gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości - na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5
- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu
posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo
posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a,
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na
tego następnego posiadacza odpadów.
3a. (48) Jeżeli po przekazaniu odpadów przez wytwórcę odpadów następnemu posiadaczowi
odpadów nie jest możliwe ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospodarowanie odpadów
odpowiada aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów.
3b. (49) Wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wytwórcy pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest
zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania
ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Ostateczny proces odzysku oznacza
proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, a także proces przygotowania do
ponownego użycia. Ostateczny proces unieszkodliwiania oznacza proces D1-D12,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.
3c. (50) Przepisu ust. 3b nie stosuje się do:
1) wytwórcy odpadów komunalnych;
2) wytwórcy odpadów, o których mowa w art. 71 pkt 1 lit. a, który przekazuje te odpady
posiadaczowi odpadów posiadającemu decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo
posiadającemu wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a.
4. Posiadacza odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady, nie zwalnia się z
odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia
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wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a.
5. Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest
zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów, z chwilą
dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego posiadacza odpadów przez
termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych w spalarni odpadów niebezpiecznych.
6. (51) (uchylony).
7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności
za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.
8. Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać
odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie
wykorzystać na potrzeby własne.
9. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej
niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby
własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach wydanych na podstawie ust. 10.
10. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia:
1) określi listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalne metody odzysku,
2) może określić dla niektórych rodzajów odpadów, o których mowa w pkt 1, warunki
magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz
dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku, lub
sposób określenia tych ilości
- kierując

się

właściwościami

odpadów

oraz

możliwościami

ich

wykorzystania.
Art. 30.
1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.
2. Dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku:
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- 449 1) odzysku w procesie odzysku R10, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4;
2) rodzajów odpadów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,
poddawanych odzyskowi, zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach, w
procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy;
3) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne.
3. Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w ust. 2, może być
prowadzony, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz
jest prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych
odpowiednio na podstawie ust. 4 lub 5.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki
odzysku w procesie odzysku R10, wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy, i rodzaje
odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, poza instalacjami i urządzeniami,
uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i
zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów.

Art. 33.
1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z
zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia
procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich
wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki
odpadami.
2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności,
informatyzacji, rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych, zdrowia oraz
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń,
szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem
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prawidłowego postępowania z odpadami.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania
odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów i termicznego
przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz wymagania
dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem
zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem
nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3,
może uwzględnić również wymagania tylko dla określonego rodzaju lub rodzajów
odpadów.
Art. 35a.
1. Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w
tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą
zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami,
zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach, o których mowa w art. 35
ust. 8.
2. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności:
1) wskazanie planowanych inwestycji;
2) oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania;
3) harmonogram realizacji planowanych inwestycji.
3. Projekt planu inwestycyjnego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska.
4. Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Art. 35b.
1. Udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do
masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju nie może przekraczać 30%.
2. Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
przekształca się termicznie wyłącznie w instalacjach ujętych na liście, określonej w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
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odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, nie została ujęta na
liście, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, odmawia się wydania dla
tej instalacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę,
pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, listę instalacji
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, z podziałem na istniejące,
planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy
przerobowych i planowane do budowy, wskazując dla każdej instalacji moc przerobową
istniejącą oraz moc przerobową planowaną, maksymalne terminy realizacji modernizacji,
rozbudowy albo budowy oraz podmiot prowadzący instalację lub wskazany do
prowadzenia instalacji.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4,
kieruje się koniecznością zapewnienia nieprzekraczania udziału, o którym mowa w ust. 1,
hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz celami w zakresie gospodarki
odpadami.
Art. 35c.
1. Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji ujętej na liście, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 35b ust. 4, jako planowana do modernizacji, planowana do
rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest
obowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do złożenia ministrowi
właściwemu do spraw środowiska informacji o stanie zaawansowania realizacji
poszczególnych etapów inwestycji polegającej na modernizacji, rozbudowie albo
budowie, zwanej dalej "inwestycją".
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu realizującego
inwestycję;
2) adres realizowanej inwestycji;
3) planowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji ze wskazaniem ich
terminów;
4) wykaz uzyskanych decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;
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nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;
6) oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tej informacji są zgodne ze stanem
faktycznym;
7) inne istotne informacje.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. W przypadku:
1) opóźnień w realizacji inwestycji o co najmniej 2 lata w odniesieniu do terminów
określonych na liście, o której mowa w art. 35b ust. 2,
2) niezłożenia w wyznaczonym terminie przed podmiot, o którym mowa w ust. 1,
informacji, o której mowa w ust. 1,
3) złożenia wniosku do ministra właściwego do spraw środowiska o wykreślenie z listy, o
której mowa w art. 35b ust. 4, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1
- instalacja może być wykreślona z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4.
5. W miejsce wykreślanych instalacji z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4, mogą zostać
wpisane inne instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Art. 36.
1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra
właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej.
2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez
zarząd województwa.
3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska uchwalony
wojewódzki plan gospodarki odpadami, w postaci papierowej, w terminie miesiąca od
dnia uchwalenia planu.
4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy
wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków
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związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o
których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu
inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż miesiąc
od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię
pozytywną.
6a. Jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie zgłasza uwag do projektu planu
inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 6, projekt uznaje się za uzgodniony.
6b. Dokonanie przez sejmik województwa zmian w planie inwestycyjnym uzgodnionym z
ministrem właściwym do spraw środowiska oraz w pozostałej części wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami, która odnosi się do inwestycji wskazanych w planie
inwestycyjnym, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska.
7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
8. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ
przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział
społeczeństwa, o którym mowa w dziale III w rozdziale 3, ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 39.
1. Z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres
3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres,
zwany dalej "okresem sprawozdawczym".
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- 454 2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami zawierają informacje dotyczące
realizacji postanowień tych planów, ocenę stanu gospodarki odpadami, ocenę stanu
realizacji zadań oraz osiągnięcia celów.
3. Sprawozdanie z realizacji:
1) krajowego planu gospodarki odpadami - przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów
minister właściwy do spraw środowiska, w terminie 18 miesięcy po upływie okresu
sprawozdawczego;
2) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - przygotowuje i przedkłada sejmikowi
województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska zarząd województwa, w
terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.

Art. 40.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór planu
inwestycyjnego,
2) szczegółowy zakres,

sposób

i

formę sporządzania sprawozdania z

realizacji

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
- kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania wojewódzkich planów
gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi oraz sprawozdań z realizacji tych
planów, a także przepisami prawa Unii Europejskiej.

Art. 43.
1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy
wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz
które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania
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innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów;
5) opis metody lub metod zbierania odpadów;
6) dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w
szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska;
6a)

wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

7) wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
8) czas obowiązywania zezwolenia.
2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku
przetwarzania w okresie roku;
3)

(80)

miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem

procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego
przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej;
4) dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w
szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia,
zdrowia ludzi lub środowiska;
5) wskazanie:
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy
wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz
które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania
odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów,
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lub innego miejsca magazynowania odpadów;
6) minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą
wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB,
pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń
dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
7)

(81)

(uchylony);

7a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na
przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
7b)

wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

8) informacje wynikające z przepisów odrębnych;
9) czas obowiązywania zezwolenia.
3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w
zezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie
obowiązywania tego zezwolenia.
4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione
technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich
utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi.
5. W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie
odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych
na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie
dłuższy niż rok.
6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się do składowiska odpadów.
7. Instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane,
uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania
pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny
przyległe;
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
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warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.
8. (82) Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, kierując
się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz
ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym.
9. Przepis ust. 7 i przepisy wydane na podstawie ust. 8 stanowią przepisy przeciwpożarowe w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Art. 45.
1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów zwalnia się:
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie
gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci
zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy
zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i
instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące
odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe
w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów
przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do
uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program
gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu
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2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849);
7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami
niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
8) posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;
9) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej
nieruchomości;
10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich
wytworzenia;
11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez
gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania
odpadów.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być
objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania
odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także
szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami
odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania
odpadów.
4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może
być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej
działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
5.

(83)

Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany uwzględnić we wniosku

o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów odpowiednio wymagania przewidziane
dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w tym dołączyć wymagane załączniki.
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określającego wymagania dla zbierania lub przetwarzania odpadów.
6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio
wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów.
7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do
wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie
odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie
odpadów.
9. Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie,
przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 48a.
1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem
odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości
umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1) decyzji

nakazującej

posiadaczowi

odpadów

usunięcie

odpadów

z

miejsca

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust.
2,
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi
pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub
szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na
zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.
1a.

(90)

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1, posiadacz odpadów nie zwrócił

poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i
gospodarowaniu nimi zgodnie z art. 26a ust. 6, środki z zabezpieczenia roszczeń
przeznacza się na pokrycie tych kosztów.
2. (91) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) odpadów obojętnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118,
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odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118,
3) popiołów,

żużli

i

gipsów

oraz

wydobytej

w

trakcie

robót

budowlanych

niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.
3. Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów,
które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub
miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia
roszczeń.
3a. (92) Wysokość zabezpieczenia roszczeń dla odzysku polegającego na wypełnianiu terenu
niekorzystnie przekształconego oblicza się jako iloczyn masy odpadów przewidywanych
do przetworzenia w okresie roku oraz stawki zabezpieczenia roszczeń w wysokości
określonej dla magazynowanych odpadów w przepisach wydanych na podstawie ust. 22.
3b. (93) W przypadku gdy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 odpadom, o
których mowa w ust. 3a, można przyporządkować więcej niż jedną stawkę zabezpieczenia
roszczeń, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród tych stawek.
4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
5. W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej
stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.
18, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w
rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków
określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego
zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub
konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub
składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu
prowadzącego egzekucję tych obowiązków.
6. W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa:
1) upoważniona do gwarantowania długu celnego;
2) mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
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które służy zażalenie.
8. W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego
zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy
lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na
które przysługuje zażalenie.
9. Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy
wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego
organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska - do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
10. Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu
i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub
zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej organowi, o którym mowa w
ust. 9, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, o którym
mowa w ust. 7 lub 8.
11. Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń
przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust.
18.
12. Właściwy organ

przechowuje

złożone

przez

posiadacza

odpadów

dokumenty

potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania
zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
13. W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało
ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w ust. 7, w szczególności w
wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na
zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
14. W razie stwierdzenia po wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało
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szczególności w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa to zezwolenie.
15. W razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ust.
11, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w
przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję
wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5, zgodnie z ustawą z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1314, z późn. zm.).
16. Odsetki od depozytu, po potrąceniu kosztów obsługi rachunku bankowego, na którym jest
on przechowywany, są dopisywane do sumy depozytu i zwracane wraz z nim. Na wniosek
posiadacza odpadów odsetki są zwracane po zakończeniu roku kalendarzowego, za który
przysługują, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
17. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący egzekucję orzeka, w drodze
decyzji, o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia roszczeń zgodnie z ust. 1, o ile
posiadacz odpadów wszystkich tych działań nie wykonał w całości i o ile nie wykonał ich
na własny koszt.
18. Właściwy organ orzeka, na wniosek posiadacza odpadów, w drodze decyzji, o zwrocie
zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu wraz z odsetkami lub o zwrocie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej:
1) jeżeli odmówił wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów;
2) jeżeli zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
wygasło z powodu, o którym mowa w art. 48 pkt 4, albo
3) w przypadku wykonania przez posiadacza odpadów wszystkich obowiązków związanych
z usunięciem oraz zagospodarowaniem odpadów i usunięciem negatywnych skutków w
środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
19. Do wniosku o zwrot zabezpieczenia roszczeń dołącza się, odpowiednio:
1) decyzję o wygaszeniu zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie
odpadów z powodu, o którym mowa w art. 48 pkt 4;
2) decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów;
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wykonanie przez posiadacza odpadów wszystkich obowiązków związanych z usunięciem
oraz zagospodarowaniem odpadów i usunięciem negatywnych skutków w środowisku lub
szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności.
20. W przypadku obniżenia wysokości ustanowionego zabezpieczenia roszczeń w formie
depozytu, wynikającego ze zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, właściwy organ może orzec, w drodze decyzji, o zwrocie części
depozytu wraz z odsetkami.
21. W przypadku gdy organem właściwym do wydania decyzji jest regionalny dyrektor
ochrony środowiska, kompetencje organu egzekucyjnego przysługują wojewodzie.
22. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg magazynowanych odpadów, kierując się
właściwościami odpadów oraz kosztami usunięcia odpadów z działalności polegającej na
zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów i ich zagospodarowania, w tym odpadów
stanowiących pozostałości z akcji gaśniczej, oraz usunięcia negatywnych skutków w
środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
23. Przepisy ust. 1-22 stosuje się do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających
zbieranie

lub

przetwarzanie

odpadów

oraz

do

pozwoleń

zintegrowanych

uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Art. 54.
1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny
numer rejestrowy.
2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.
3. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być
nadany innemu podmiotowi.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania podmiotów
wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego
wszystkie zakresy prowadzonej działalności.
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1. Wpis do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
- podlega opłacie rejestrowej.
2. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w
ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację
potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego
każdego roku opłatę roczną za dany rok.
4. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
5. Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, w roku, w
którym uzyskał wpis do rejestru.
6. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł.
7. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust.
1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową,
najwyższą.
8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
1) opłaty rejestrowej,
2) opłaty rocznej
- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz że opłaty te nie powinny stanowić
przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności
gospodarczej,

zwłaszcza

dla

mikroprzedsiębiorców

przedsiębiorców.
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1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i
jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".
2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie
wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono
odpowiedzialność za wytwarzane odpady.
3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów
są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
niebezpiecznych.
4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały
przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy
prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c)

(151)

będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,

o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które
wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w
przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Art. 81.
1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w BDO jest minister właściwy do
spraw środowiska. Przepisy art. 80 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
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- 466 3. Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć innemu podmiotowi
administrowanie BDO w całości lub w określonym zakresie.
4. Podmiotem, o którym mowa w ust. 3, jest jednostka sektora finansów publicznych lub
jednostka podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw środowiska.
5. Administrator BDO koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 ust. 1.
6. Administrator BDO trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem
informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz
informacje, które uległy zmianie.
7. Administrator BDO zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane i
informacje gromadzone w BDO.
8. Administrator BDO wykonuje obowiązki organu właściwego do określenia wzorów
dokumentów elektronicznych i przekazuje je w celu umieszczenia w centralnym
repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, w tym zamieszcza na stronie
internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 formularz, o którym
mowa w art. 53 ust. 2, oraz w BDO formularze, o których mowa w art. 59 ust. 1 i art. 60
ust. 1.
9. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska lub ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Art. 83.
1. Dostęp do BDO posiadają:
1) minister właściwy do spraw środowiska,
2) administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska,
<2a)

minister właściwy do spraw środowiska,>

3) minister właściwy do spraw gospodarki,
4) minister właściwy do spraw rolnictwa,
5) minister właściwy do spraw transportu,
6) minister właściwy do spraw zdrowia,
6a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
7) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,
9) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
11) Główny Geodeta Kraju,
12) marszałek województwa,
13) wojewoda,
14) starosta,
15) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
16) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
17) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
18) zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi,
19)

(213)

Policja,

20)

(214)

Inspekcja Transportu Drogowego,

21)

(215)

organy nadzoru górniczego

- zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust.
7.
2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie
związanym z ich kompetencjami i zadaniami.
2a. (216) Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12-21, posiadają możliwość
weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów
ewidencji odpadów.
3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 84.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w
BDO,
2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników
– mając na uwadze zapewnienie sprawnego przetwarzania informacji zgodnie z
wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a
także zakres zadań publicznych realizowanych przez użytkowników.
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1. Zakazuje się odzysku odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, z wyjątkiem
rodzajów odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska oraz właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny,
kierując się brakiem zagrożeń stwarzanych przez niektóre odpady medyczne i odpady
weterynaryjne oraz możliwościami poddania ich odzyskowi.

Art. 95.
1. Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te
odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich
monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z
wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w
przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
2. Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez
termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.
3. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych we współspalarniach odpadów.
4. (218) (uchylony).
5. (219) (uchylony).
6. (220) (uchylony).
7. (221) (uchylony).
8. (222) (uchylony).
9. (223) (uchylony).
10. (224) (uchylony).
11. (225) Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia:
1) dopuszczalne

sposoby

unieszkodliwiania

odpadów

medycznych

i

odpadów

weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych,
2) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów
weterynaryjnych,
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weterynaryjnych przez prowadzącego unieszkodliwianie odpadów,
4) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 2
- kierując się potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i
odpady weterynaryjne oraz koniecznością zapewnienia prowadzenia prawidłowego
monitoringu

procesów

unieszkodliwiania

odpadów

medycznych

i

odpadów

weterynaryjnych.
12. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 11, minister właściwy do spraw zdrowia
kieruje się:
1) potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i odpady
weterynaryjne;
2) potrzebą zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i
zakaźnych odpadów weterynaryjnych, tak aby odpady te utraciły właściwości zakaźne;
3) koniecznością

zapewniania

unieszkodliwiania

zakaźnych

prowadzenia

prawidłowego

odpadów

medycznych

i

monitoringu

procesów

zakaźnych

odpadów

weterynaryjnych;
4) koniecznością pozbawienia właściwości zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.
13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego
przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia
wiarygodnych

dokumentów

unieszkodliwiania

zakaźnych

potwierdzających
odpadów

spełnienie

medycznych

lub

wymagań

w

zakaźnych

zakresie
odpadów

weterynaryjnych.
Art. 96.
1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do
obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
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odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2-13.
2. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu
powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, spoczywa na wytwórcy tych osadów.
4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one ustabilizowane
oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez
poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który
obniża podatność komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie i eliminuje zagrożenie
dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.
5. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio
procesowi osuszania.
6. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być
stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.
7. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania, wraz z
tymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe
mają być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na
poszczególnych gruntach, oraz wyników badań, o których mowa w ust. 6.
8. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-3, powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze
przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być
stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.
9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywane w formie pisemnej i zawiera
informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne
działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.
10. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe,
jest obowiązany przechowywać wyniki badań, o których mowa w ust. 6, oraz informacje,
o których mowa w ust. 7, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów
ściekowych.
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w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest zwolniony z obowiązku uzyskania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub obowiązku wpisu do rejestru.
12. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:
1) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
2)

na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich
ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r.
poz. 125);

3) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i
cieków;
4) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych
i bagiennych;
5) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
6) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i
słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na
głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
7) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
8)

na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia
w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne;

9) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1,
jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu
mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew
owocowych;
12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części
jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18
miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
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spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania
komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na
gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów
ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, kierując się zasadami
ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych.

Art. 100.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, odpady pochodzące z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być
unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami odpadów oraz ich
oddziaływaniem na środowisko w trakcie długotrwałego składowania.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres,
obowiązkowe i dodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód,
sposoby, metody referencyjne badań i warunki prowadzenia monitoringu składowisk tych
odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami odpadów oraz ich
oddziaływaniem na środowisko w trakcie długotrwałego składowania.

Art. 102.
1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy
przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do
wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło
pochodzenia;
2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.
3. Osoba przekazująca odpady metali jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, w celu potwierdzenia jej tożsamości.
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przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia
okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany
przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym je sporządzono.
6. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany
przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów przeprowadzających
kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.
7. (226) Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą:
1) metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych;
2) odpadów komunalnych przyjmowanych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia tego dokumentu,
zapewnienia właściwej kontroli obrotu odpadami metali oraz zapobiegania kradzieży i
dewastacji w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
kolejowych i wodno-kanalizacyjnych.

Art. 102c.
1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład
recyklingu statków, pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla prowadzącego zakład
recyklingu statków oraz pozwolenia zintegrowanego dla prowadzącego zakład recyklingu
statków informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu,
przedłużeniu i cofnięciu tego zezwolenia oraz pozwolenia, a także przekazuje informacje,
które są istotne dla zaktualizowania europejskiego wykazu, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 1257/2013.
2. Minister właściwy do spraw środowiska informuje niezwłocznie Komisję Europejską o
uzyskaniu przez prowadzącego zakład recyklingu statków zezwolenia oraz pozwolenia, o
których mowa w ust. 1, o ich przedłużeniu i cofnięciu oraz o wstrzymaniu działalności
prowadzącego zakład recyklingu statków, a także przekazuje informacje, które są istotne
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1257/2013.
Art. 118.
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez
przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h,
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu,
3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1
- kierując się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z
odpadami na składowisku odpadów oraz uwzględniając rodzaje odpadów i zawartość w
nich substancji organicznych.
Art. 121.
1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do składowania odpadów na
składowisku odpadów w sposób selektywny, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla
środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich
wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska
odpadów.
2. Dopuszcza się składowanie odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3, na składowisku odpadów w sposób nieselektywny, jeżeli w wyniku takiego
składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na
środowisko.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być
składowane

na

składowisku

odpadów

w

sposób

nieselektywny,

kierując

się

właściwościami odpadów oraz mając na uwadze, aby w wyniku reakcji pomiędzy
wspólnie składowanymi odpadami nie nastąpiło zwiększenie zagrożenia dla środowiska.

Art. 124.
1. Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na
której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami
związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę
eksploatacyjną i poeksploatacyjną.
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zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie
odpadów,

w

szczególności

wymagania

zapobiegające

zanieczyszczeniu

wód

powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.
3. Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie
eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w
tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający
składowiskiem odpadów.
4. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska
odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
5. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu
składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do
końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku,
którego te wyniki dotyczą.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowiska
odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów,
2) zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów
- kierując się zależnościami między możliwością występowania zagrożeń dla życia i zdrowia
ludzi oraz dla środowiska a lokalizacją, technicznymi parametrami i sposobem
prowadzenia składowiska odpadów oraz uwzględniając zjawiska przyrodnicze i
uwarunkowania geologiczne, a także systemy kontroli poszczególnych elementów
środowiska, oraz kierując się specyficznymi wymaganiami dotyczącymi składowania
niektórych rodzajów odpadów.
Art. 159.
1. Część energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów zawierających frakcje
biodegradowalne może stanowić energię z odnawialnego źródła energii, jeżeli są
spełnione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcenia odpadów jako energii z odnawialnego źródła energii, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania części
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źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi, frakcjami biodegradowalnymi
zawartymi w określonych rodzajach odpadów oraz ochroną środowiska.

Art. 160.
1. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany, w czasie
przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych
środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych
skutków dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza,
gleby, wód powierzchniowych i gruntowych oraz zapachów i hałasu, a także
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, oraz przestrzegania wymagań w
zakresie termicznego przekształcania odpadów.
2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do ich
termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do:
1) ustalenia masy odpadów;
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w:
a) karcie przekazania odpadów,
b) dokumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - w
przypadku przywozu odpadów z zagranicy,
c) dokumentach wymaganych przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych - w
przypadku transportu odpadów stanowiących towary niebezpieczne.
3. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady
niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do:
1) zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który
powinien obejmować:
a) stan fizyczny i skład chemiczny odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezbędne do
dokonania oceny przydatności tych odpadów do procesu termicznego przekształcenia
odpadów,
b) właściwości odpadów,
c) wskazanie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w celu ich łącznego
termicznego przekształcenia,
d) niezbędne środki ostrożności związane z postępowaniem z tymi odpadami;
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fizycznego i składu chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem, o którym mowa w
pkt 1;
3) przechowywania próbek, o których mowa w pkt 2, przez okres co najmniej jednego
miesiąca po termicznym przekształceniu odpadów.
4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.
5. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, termicznie przekształcając
odpady, jest obowiązany do:
1) badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów powstałych w wyniku
termicznego przekształcania odpadów, w tym w szczególności rozpuszczalnych frakcji
metali ciężkich;
2) transportu i magazynowania odpadów w postaci pylistej, powstałych w wyniku
termicznego przekształcania odpadów, w zamkniętych pojemnikach;
3) określenia bezpiecznej trasy transportu odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku
termicznego przekształcania odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało się poddać
odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstania.
6. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do wytwórcy odpadów, który termicznie przekształca
wyłącznie własne odpady w miejscu ich powstania, pod warunkiem dotrzymywania
wymagań dla spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.
7. Spalanie lub współspalanie odpadów z odzyskiem energii odbywa się przy zachowaniu
wysokiego poziomu efektywności energetycznej.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu
termicznego

przekształcania

odpadów,

z

wyjątkiem

odpadów

medycznych

i

weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku
termicznego przekształcania odpadów, kierując się właściwościami odpadów i ochroną
środowiska.
Art. 167.
1. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza się i świadectwo
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje się w
następujących zakresach:
1) termiczne przekształcanie odpadów;
2) składowanie odpadów;
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2. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza komisja egzaminacyjna
powołana przez marszałka województwa.
3. W skład komisji egzaminacyjnej mogą być powołane osoby posiadające wyższe
wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, ochrony środowiska,
inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej oraz spełniające
szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
4. Członkom

komisji

egzaminacyjnej

za

udział

w

pracach

komisji

przysługuje

wynagrodzenie, w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
5. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania
odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik
negatywny.
6. Opłaty, o których mowa w art. 165 ust. 2 i art. 166 ust. 3, ponosi zainteresowany. Wpływy
z tych opłat stanowią dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, jej skład oraz
szczegółowe wymagania wobec członków komisji,
2) szczegółowy zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu na egzaminie w zakresie
gospodarowania odpadami,
3) tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
4) sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie
gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami,
5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
- mając na uwadze konieczność sprawnego przeprowadzenia egzaminu i zapewnienia
należytego sprawdzenia wiadomości zainteresowanych oraz kierując się potrzebą
zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania odpadów oraz potrzebami ochrony
środowiska.
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Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do
marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 11 ust. 4 i art. 168, z
wyjątkiem spraw określonych w art. 165 ust. 1 i art. 167 ust. 2.

Art. 197.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie w szczególności na
podstawie:
1) kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków;
2) pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów i badań;
3) zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego
dyrektora ochrony środowiska lub ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 251.
1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem
finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1) 2016 r. - 1000 tys. zł;
2) 2017 r. - 636,5 tys. zł;
3) 2018 r. - 1080 tys. zł;
4) 2019 r.- 3436,5 tys. zł;
5) 2020 r. -2211 tys. zł;
6) 2021 r. - 2079 tys. zł;
7) 2022 r. - 2079 tys. zł;
8) 2023 r. - 2079 tys. zł;
9) 2024 r. - 2079 tys. zł;
10) 2025 r. - 2079 tys. zł.
2. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw
będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1) 2016 r. - 0 zł;
2) 2017 r. - 0 zł;
3) 2018 r. - 0 zł;
4) 2019 r. - 2219 tys. zł;
5) 2020 r. - 2219 tys. zł;
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7) 2022 r. - 2219 tys. zł;
8) 2023 r. - 2219 tys. zł;
9) 2024 r. - 2219 tys. zł;
10) 2025 r. - 2219 tys. zł.
3. (241) W latach 2016-2028 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi w:
1) 2016 r. - 5500 tys. zł;
2) 2017 r. - 0 zł;
3) 2018 r. - 3250 tys. zł;
4)

(242)

2019 r. - 14 624 tys. zł;

5)

(243)

2020 r. - 9854 tys. zł;

6)

(244)

2021 r. - 3706 tys. zł;

7)

(245)

2022 r. - 3100 tys. zł;

8)

(246)

2023 r. - 2360 tys. zł;

9)

(247)

2024 r. - 2360 tys. zł;

10)

(248)

2025 r. - 2360 tys. zł;

11)

(249)

2026 r. - 2360 tys. zł;

12)

(250)

2027 r. - 2360 tys. zł;

13)

(251)

2028 r. - 2360 tys. zł.

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące
polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO.
5. (252) Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na ograniczeniu lub wstrzymaniu
rozbudowy systemu BDO w danym roku budżetowym.
6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości
realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej
oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego
ich przechowywania.
7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące.
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Art. 7.
1. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53
rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, na
wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego zezwolenia, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw zdrowia <, ministra właściwego do spraw klimatu> i
ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o
którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę
podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest
inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;
3) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;
4) informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie;
5) informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni
wystąpienia tego zagrożenia;
6) informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w szczególności
określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin będzie stosowany, oraz
określenie zwalczanych organizmów szkodliwych;
7) proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;
8) proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona do
obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7;
9) projekt etykiety środka ochrony roślin;
10) ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do zdrowia
ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi zasadami oceny, o
których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz ocenę ryzyka, o której
mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich
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16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada;
11) datę i podpis wnioskodawcy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, uwzględniające w
szczególności:
1) opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie metody
istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod;
2) opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia organizmami
szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego zagrożenia na produkcję
rolną lub leśną.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa w ust. 2
pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku polskim lub w
języku polskim i w języku angielskim.
5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w
języku angielskim.
6. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53
rozporządzenia nr 1107/2009, określa:
1) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;
2) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;
3) szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem
rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości środka ochrony roślin;
4) miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin;
5) termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;
6) ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana;
7) treść etykiety środka ochrony roślin.
Art. 13.
1. Przy ministrze właściwym do spraw rolnictwa działa Komisja do spraw Środków Ochrony
Roślin.
2. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie, na wniosek
ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych,
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zakresie oceny lub uwag.
4. [Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z siedmiu członków:]
<Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z ośmiu członków:>
1) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
<3a)

jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;>

4) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
5) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ekologia;
6) jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;
7) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
pszczelarstwo.
5. [Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków Ochrony
Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje
i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra
właściwego do spraw zdrowia.] <Członków Komisji do spraw Środków Ochrony
Roślin powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków
Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2–3a,
minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek
ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw zdrowia i
ministra właściwego do spraw klimatu.> Przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 pkt
4-7, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów
zgłoszonych odpowiednio przez Krajową Radę Izb Rolniczych, związki zawodowe
rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia
albo pszczelarstwo.
6. Przed powołaniem kandydaci na członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin
składają oświadczenie, że:
1) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami
zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami
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ich bezstronności w zakresie tej opinii;
2) nie biorą udziału w opracowaniu oceny lub uwag;
3) będą utrzymywały w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z
opiniowanymi sprawami.
7. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin podlega wyłączeniu od opiniowania
spraw, w których jego opinia może budzić wątpliwości co do jego bezstronności w
zakresie tych spraw.
8. Kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin trwa 4 lata.
9. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin może być odwołany przed upływem
kadencji tej Komisji.
10. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, który został odwołany przez
ministra właściwego do spraw rolnictwa lub którego kadencja upłynęła, jest obowiązany
do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania albo upływu kadencji, dokumentacji
stanowiącej podstawę do opracowania opinii, o której mowa w ust. 3.
11. Minister właściwy do spraw rolnictwa ustala regulamin działania Komisji do spraw
Środków Ochrony Roślin.
12. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin ustala
się jako mnożnik

0,5 przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia

w sektorze

przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje wypłata
wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
13. Zamiejscowym członkom Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin przysługuje zwrot
kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy podróżach
służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych w państwowych lub
samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
14. Wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz zwrot
kosztów podróży i zakwaterowania są pokrywane z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
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1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z <ministrem właściwym do
spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których
można stosować środki ochrony roślin,
2) warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin,
3) minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu
sprzętu agrolotniczego
- mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenie
zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem
tych środków.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin
w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej,
o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach
tych środków, w tym:
1) sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty
niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania
techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
2) podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na
obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez
określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin,
3) sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony
roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez
określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin,
4) sposób

dokumentowania

działań

związanych

z

dokonywaniem

oceny stopnia

ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem
zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub
rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
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obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez
poszczególne rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w
szczególności:
1) sposób:
a) przechowywania środków ochrony roślin,
b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,
c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony
roślin,
d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin,
2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane
środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub
obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki,
3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków
ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla
środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są
posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi
środkami
- mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania
techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z
zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na
względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na obszar niebędący celem
tego zabiegu.
Art. 47.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje krajowy plan działania na rzecz
ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwany dalej
"krajowym planem działania", uwzględniając w szczególności uwarunkowania krajowe w
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względzie skutki ujętych w tym planie działań na zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz
warunki społeczno-gospodarcze.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu
krajowego planu działania.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przy opracowywaniu krajowego planu działania
zasięga opinii ministra właściwego do spraw zdrowia <, ministra właściwego do spraw
klimatu> i ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Krajowy plan działania określa w szczególności:
1) cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem
środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym
przestrzegania

wymagań

integrowanej

ochrony

roślin

przez

użytkowników

profesjonalnych, upowszechniania stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania
zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a
także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony
roślin;
2) harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 1;
3) działania, jakie powinny być podejmowane, w celu osiągania celów, o których mowa w
pkt 1;
4) podmioty odpowiedzialne za monitorowanie osiągania celów, o których mowa w pkt 1,
oraz sposób tego monitorowania;
5) wskaźniki służące do oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym dotyczące zużycia środków
ochrony roślin, i sposób udostępniania wyników oceny tego ryzyka opinii publicznej.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, krajowy plan
działania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa:
1) przekazuje

krajowy plan

działania

Komisji

Europejskiej

i

innym

państwom

członkowskim Unii Europejskiej;
2) dokonuje przeglądu krajowego planu działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat;
3) w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których mowa w
ust. 4 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.
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1.

U S T A W A

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579)

uwaga:
użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 11 w ust. 4 i 5, w art. 15 w ust. 4, w art.
18 w ust. 6, w art. 20 w ust. 5, w art. 23 w ust. 13, w art. 24 w ust. 11, w
art. 25 w ust. 4, 6, 7 i 9, w art. 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art.
35 w ust. 2, w art. 40b w ust. 2, w art. 40e, w art. 51 we wprowadzeniu
do wyliczenia oraz w art. 53 w ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy
[minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
klimatu>
Art. 3.
1. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z
jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
2. Za opakowanie uważa się:
1) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, bez uszczerbku dla
innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego
wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia,
stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania,
utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
2) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1:
a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,
b) jednorazowego użytku - sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do
wypełniania w punkcie sprzedaży;
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spełniające funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, z tym że element pomocniczy
przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z
wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony
do wspólnego użycia lub usunięcia.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przykładowy
wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem
elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, kierując się
potrzebą zapewnienia jednolitego uznawania wyrobów za opakowanie.

Art. 11.
1. Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie
na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych
odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
1) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie
dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi;
2) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w
opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg, z wyłączeniem opakowań określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość i negatywne
oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz
wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań
były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji
opakowania, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa
produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika.
3. Wprowadzający opakowania jest obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania
projektowane i wykonane w sposób umożliwiający:
1) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo
2) przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo
3) inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, opakowania, do
których nie stosuje się wymagań określonych w ust. 1 pkt 2, kierując się właściwościami
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środowiska lub życia i zdrowia ludzi.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą uzyskania wiarygodnych i
powtarzalnych wyników, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania sumy
zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Art. 15.
1. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający opakowania,
importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
może umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na:
1) rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane;
2) możliwość wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego
użytku;
3) przydatność opakowania do recyklingu w przypadku opakowań przydatnych do
recyklingu.
2. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli
rozmiary opakowania na to nie pozwalają - na dołączonej do opakowania ulotce
informacyjnej, w sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów
opakowaniowych.
3. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu
opakowania.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
oznakowania opakowań, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania z
odpadami opakowaniowymi.
Art. 18.
1. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować
system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po
środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące
środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać
odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych
będących środkami ochrony roślin.
2. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do
sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu
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na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.
3. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje obowiązki, o których
mowa w ust. 1, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa
w art. 25.
4. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie
poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po
środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.
4a. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach samodzielnie wykonujący
obowiązki, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić poziom odzysku, w tym
recyklingu, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych co najmniej w
wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach
wielomateriałowych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za środki niebezpieczne,
kierując się specyfiką tych środków oraz brakiem zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz dla środowiska.
Art. 20.
1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r.
oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy, z
wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki
niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do
porozumienia, o którym mowa w art. 25.
2. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym
stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych
poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy
wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie
wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do masy
wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.
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recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych co najmniej w
wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy
recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które
organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w osiągniętych poziomach
recyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę potrzebę stopniowego
tworzenia

krajowego

zwiększenia

jego

systemu

selektywnego

efektywności

oraz

zbierania

konieczność

odpadów

komunalnych,

realizacji

zobowiązań

międzynarodowych.
Art. 23.
1. Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami ustala się w oparciu o
ewidencję, o której mowa w art. 22 ust. 1.
2. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi ewidencji, o
której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje o masie opakowań,
w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki
inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w
razie ich braku - szacunkowo.
3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling
procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu
odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO.
3a.

(5)

Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego

konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której
mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "BDO".
4. (6) Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są sporządzane przez przedsiębiorcę
prowadzącego

recykling

lub

inny

niż

recykling

proces

odzysku

odpadów

opakowaniowych na wniosek złożony , za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub
organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.
4a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, w przypadku organizacji samorządu gospodarczego, o
której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich wprowadzających
produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja.
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domowych dokument DPO i dokument DPR są sporządzane przez przedsiębiorcę
prowadzącego

recykling

lub

inny

niż

recykling

proces

odzysku

odpadów

opakowaniowych na złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wniosek:
1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo
2)

(8)

prowadzącego instalację komunalną, albo

3) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo
4) gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. (9) Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych jest obowiązany sporządzić dokument DPO lub dokument DPR, w
przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku
opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub
wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za
pośrednictwem innego posiadacza odpadów do recyklingu lub innego niż recykling
procesu odzysku, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, został złożony nie
później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe
zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.
6a. (10) Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający produkty w
opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o
której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5, w tym również ci,
którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling
procesu odzysku, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu DPO lub dokumentu DPR,
nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe
zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,
przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych może sporządzić ten dokument.
7. (11) Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od
dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie.
8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku
opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub
wnioskodawca określony w ust. 5 zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów
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którym mowa w ust. 4 lub 5, składa w ich imieniu posiadacz odpadów.
9. (12) Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu produkty w opakowaniach, organizacji
odzysku opakowań, albo organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25
ust. 1, oraz marszałkowi województwa.
10. (13) Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, podmiotom
wskazanym w ust. 9, w terminie określonym w ust. 7.
10a. (14) W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw
domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wnioskodawcy określonemu w ust. 5, w
terminie określonym w ust. 7.
10b. (15) Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia dokumenty, o których mowa w ust. 10a,
nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały
przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, wpisując w nich
wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań albo
organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, i niezwłocznie
udostępnia, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wpisanemu podmiotowi
oraz marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia
działalności przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych.
11. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej dokonuje recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku
odpadów opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych poddanych przez niego
recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz sposób ich odzysku i
recyklingu ustala się w oparciu o prowadzoną przez niego ilościową i jakościową
ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
12. (16) (uchylony).
12a. (17) Dokument DPO i dokument DPR zawierają odpowiednio:
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którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu,
dla którego przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu
wnioskującego o sporządzenie dokumentu;
3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu
prowadzącego recykling albo inny niż recykling proces odzysku;
4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu albo innego
niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na
odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa
domowe, a także o sposobie ich recyklingu albo innego niż recykling procesu
odzysku, o numerze karty przekazania odpadów potwierdzającej ich przyjęcie oraz o
kwartale, w którym zostały przyjęte.
13. (18) (uchylony).
Art. 24.
1. Masę

odpadów

opakowaniowych

będących

przedmiotem

eksportu

odpadów

opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w
celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w
oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO.
1a. (19) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO.
2. (20) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzane przez przedsiębiorcę:
1) eksportującego odpady opakowaniowe,
2) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
- na wniosek złożony , za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przez
wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub
organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.
2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku organizacji samorządu gospodarczego, o
której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich wprowadzających
produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja.
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potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej
w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku albo na
podstawie

faktury

potwierdzającej

wewnątrzwspólnotową

dostawę

odpadów

opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi
odzysku oraz na podstawie dokumentu dotyczącego transgranicznego przemieszczania
odpadów określonego w załączniku IA, IB lub VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).
4. (22) Przedsiębiorca jest obowiązany sporządzić dokumenty, o których mowa w ust. 1, w
przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku
opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1,
przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza
odpadów

odpowiednio

do

eksportu

odpadów

opakowaniowych

albo

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, jeżeli wniosek, o którym
mowa w ust. 2, został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w
którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów
opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
4a. (23) Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający produkty w
opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego,
o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów
opakowaniowych

odpowiednio

wewnątrzwspólnotowej

do

eksportu

odpadów

opakowaniowych

albo

dostawy odpadów opakowaniowych, złożyli wniosek o

sporządzenie dokumentu EDPO lub dokumentu EDPR, nie później jednak niż 2 miesiące
po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio
do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych, przedsiębiorca może sporządzić ten dokument.
5.

(24)

Przedsiębiorca sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od

dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie, dołączając do nich kopie dokumentów celnych
albo faktur, na podstawie których były one sporządzone.
6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentów, o których
mowa w ust. 1, oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi
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- 497 lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej
wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju.
7. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku
opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1,
zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu
odpadów

opakowaniowych

lub

wewnątrzwspólnotowej

dostawy

odpadów

opakowaniowych, wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa w ich imieniu posiadacz
odpadów.
8. (25) Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia je, za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu produkty w
opakowaniach,

organizacji

odzysku

opakowań

albo

organizacji

samorządu

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi województwa.
9. (26) Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia je
podmiotom wskazanym w ust. 8, w terminie określonym w ust. 5.
10. (27) Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań oraz
organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, są obowiązani
przechowywać dokumenty celne i faktury, o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.
10a. (28) Dokument EDPO i dokument EDPR zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmiotu, dla
którego przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy, o
którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, eksportera
odpadów

opakowaniowych

albo

wewnątrzwspólnotowego

dostawcy

odpadów

opakowaniowych;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odbiorcy odpadów;
4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu albo innego
niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na odpady
pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a
także według sposobu ich recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku oraz o
kwartale, w którym zostały przekazane.
11. (29) (uchylony).
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1. Organizacja

samorządu

gospodarczego

reprezentująca

grupę

przedsiębiorców

wprowadzających:
1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin
- może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i
utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po
środkach niebezpiecznych.
2. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, mogą na równych zasadach przystępować do już
zawartych porozumień.
3. Porozumienie określa w szczególności:
1) cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy
odzysku i recyklingu;
2) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
3) sposób finansowania realizacji porozumienia;
4) warunki rozwiązania porozumienia.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalne
roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie
mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, kierując się kosztami utworzenia
systemu, o którym mowa w ust. 1, mocami przerobowymi istniejących i planowanych
instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi.
5. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, podlega wykluczeniu z porozumienia w razie
niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia.
5a. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazać organizacji
samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, wszelkie niezbędne dane do realizacji
przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich
wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w
opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach
stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust.
2 lub 3.
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- 499 5b. W przypadku nieprzekazania organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w ust.
1, danych, o których mowa w ust. 5a, wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w
opakowaniach, o których nie poinformował organizacji samorządu gospodarczego, o
której mowa w ust. 1, a które wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do
obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.
6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana, w
terminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa oraz
ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące
funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o
którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia zbierania i przetwarzania
informacji dotyczących funkcjonowania porozumienia.
8. Marszałek województwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go
urzędu:
1) porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo
rozwiązaniu porozumienia;
2) informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień - w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku.
9. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zawartych
porozumieniach oraz o ich rozwiązaniu.
10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte w terminie,
wprowadzający, o których mowa w ust. 1, będący jego stronami są obowiązani do
wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych
brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu
liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu przez danego
przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju
opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie zostały osiągnięte.
10a. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, przekazuje
reprezentowanym przez nią wprowadzającym, o których mowa w ust. 1, informacje o
wysokości opłaty produktowej, do której wniesienia są obowiązani poszczególni
wprowadzający.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 500 11. Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek
właściwy ze względu na siedzibę organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w
ust. 1, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju - Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Art. 26.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z:
1) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach w zakresie utworzenia i
utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych;
2) przedsiębiorcami

wprowadzającymi

produkty

w

opakowaniach

jednostkowych

wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu opakowaniami
jednostkowymi wielokrotnego użytku.
2. Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz
określa w szczególności:
1) cele i termin realizacji porozumienia;
2) sposób finansowania porozumienia, w tym finansowania odbierania opakowań w
jednostkach handlu detalicznego;
3) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
4) przypadki:
a) wykluczenia podmiotu z porozumienia,
b) rozwiązania porozumienia.
3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą, na równych zasadach, zawierać
porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani w terminie do dnia 15 marca
każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport
obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok
kalendarzowy wraz z listą podmiotów uczestniczących w porozumieniu.
5. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
obsługującego go urzędu:
1) porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo
rozwiązaniu porozumienia;
2) informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień - w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 501 Art. 35.
1. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów
opakowań, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów
opakowaniowych powstałych z tych opakowań, kosztami ich zagospodarowania oraz
biorąc pod uwagę, że opłata produktowa powinna stanowić zachętę do poddawania
odpadów opakowaniowych odzyskowi i recyklingowi.

Art. 40b.
1. (31) Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby na zakupy z
tworzywa sztucznego.
2. (32) Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w
drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując
się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny
społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

Art. 40e.
Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej
sprawozdanie o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w
danym roku kalendarzowym.
Art. 51.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu,
2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu,
3) termin przekazywania sprawozdania z przeprowadzonego audytu
- kierując się potrzebą sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w dokumentach
objętych audytem oraz ujednoliceniem sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
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1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy
w zakresie objętym jego właściwością.
2. Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców:
1) prowadzących

recykling

lub

inny

niż

recykling

proces

odzysku

odpadów

opakowaniowych;
2) eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej
dostawy odpadów opakowaniowych.
2a. W przypadku wykazania w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 49, istotnych
nieprawidłowości

marszałek

województwa

niezwłocznie

przeprowadza

kontrolę

przedsiębiorcy.
3. Marszałek województwa może upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników
urzędu marszałkowskiego.
4. Przy wykonywaniu kontroli kontrolujący jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których jest wykonywana działalność
gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 - na pozostały teren, zgodnie z celem i
zakresem kontroli;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w
tym powołania eksperta;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i żądania wyjaśnień od osób w
zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z
kontrolą, w tym dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji operacji
gospodarczych oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także dokumentacji technicznej instalacji
do przetwarzania odpadów.
4a. W

przypadku

stwierdzenia

rażących

nieprawidłowości,

w

wyniku

kontroli

przeprowadzonej na podstawie ust. 2 lub 2a, marszałek województwa unieważnia, w
drodze decyzji wydawanej z urzędu, dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, wobec
których wykazano niezgodność informacji dotyczących zagospodarowania odpadów
opakowaniowych zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym.
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samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w
art. 23 ust. 5, którym zostały przekazane dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które
zostały unieważnione, są obowiązani do złożenia skorygowanego sprawozdania, o którym
mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4a, stała się ostateczna.
4c. W przypadku złożenia skorygowanego sprawozdania na podstawie ust. 4b organizacja
samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, informuje wprowadzających
produkty w opakowaniach, których reprezentuje, o wysokości opłaty produktowej, do
której wniesienia są obowiązani poszczególni wprowadzający.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisów
ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, w szczególności
wojewódzkiego

inspektora

ochrony

środowiska,

właściwego

organu

Krajowej

Administracji Skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań będących w ich
kompetencji, przekazując dokumentację sprawy.
6. Marszałek województwa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15
lutego każdego roku, informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w poprzednim
roku kalendarzowym wraz z wnioskami, w tym planowanymi działaniami zmierzającymi
do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

U S T A W A z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1793)
Art. 14.
1. W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej powołani zgodnie
z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemysłu, o uznanych osiągnięciach naukowych
lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedzę merytoryczną i kompetencje w
dziedzinach aktywności Agencji.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji jedną
osobę jako swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu na wniosek:
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- 504 1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) Ministra Obrony Narodowej,
3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
4) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
5) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
6) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
7) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
8) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
9) ministra właściwego do spraw środowiska,
10) ministra właściwego do spraw transportu<,>
<11)

ministra właściwego do spraw klimatu >

- pełniących funkcję co najmniej dyrektora departamentu oraz posiadających wiedzę z
zakresu spraw należących do właściwości Agencji.
2a. W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej
wymienionym w ust. 2, do członkostwa w Radzie Agencji wyznacza jednego
przedstawiciela.
3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4
członków:
1) przedstawicieli nauki - spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej
Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych;
2) przedstawicieli przemysłu - z własnej inicjatywy, spośród przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie technologii satelitarnych uczestniczących w
realizacji projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej.
5. Powołanie członka Rady Agencji następuje w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia
kadencji dotychczasowego członka Rady albo w przypadku konieczności zapewnienia
składu Rady zgodnego z ust. 2a.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady Agencji spośród osób,
które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
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- 505 3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji.
7. Kadencja członka Rady Agencji trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem powołania.
8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady
Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji z własnej
inicjatywy, na wniosek organu, który go wyznaczył, lub na wniosek Przewodniczącego
Rady Agencji. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji w
przypadku:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji;
4) zaprzestania spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 2;
5) konieczności zapewnienia składu Rady zgodnego z ust. 2a.
10. Członek Rady Agencji może być wybrany na maksymalnie 2 kadencje.
11. Do kandydatów na członków Rady Agencji nie stosuje się wymogu posiadania
pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób
prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309 i 1571), oraz
wymogów wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j tej ustawy.

U S T A W A z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2389, z późn. zm.)

uwaga:
użyte w art. 4 w ust. 14, w art. 38c w ust. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w art. 53 w ust. 4, w art. 60, w art. 60a w ust. 3, w art. 61 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 62 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 69 w ust. 1, w
art. 73 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 74 w ust. 9 we
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wyliczenia, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 77a, w art. 78 w ust. 10, w art. 80 w ust. 5
we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w
ust. 7, w art. 81 w ust. 7, w art. 113, w art. 116 w ust. 3 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 119a, w art. 126 w ust. 3 i 4, w art. 127 w ust. 1, 2, 4 i 5, w
art. 131 w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 132 w ust. 1, w art. 134, w art. 154 w ust. 5 i 6,
w art. 157 w ust. 2, w art. 162, w art. 166 we wprowadzeniu do wyliczenia, w
art. 167 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 171 oraz w
art. 221 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
energii] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<Minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 4.
1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii
elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta
energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej:
1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.
2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.
2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii
odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i
pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.
3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii
odnawialnej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 2a.
4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument
energii odnawialnej nie uiszcza:
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2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej
pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę,
o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.
5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie
wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca
kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że
niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na
kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty
wprowadzenia tej energii do sieci.
6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta energii odnawialnej
o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi
przyjętymi w umowie kompleksowej.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w
przypadku prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145 i 1495) stosuje się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy
dotyczące ochrony konsumenta.
8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przez
prosumenta energii odnawialnej niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), zwaną dalej
"ustawą - Prawo przedsiębiorców", nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
tej ustawy.
9. (uchylony).
10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii
wyprodukowanej przez danego prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123,
1495, 1501 i 1520).
11.

Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta energii
odnawialnej do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje
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opłat, o których mowa w ust. 4.
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).
13.

Operatorzy

systemów

dystrybucyjnych

elektroenergetycznych

są

obowiązani

niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują
zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę
rozliczeń zgodnie z ust. 1 pkt 1, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie
takiej umowy przez wybranego sprzedawcę.
14. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych
pomiarowych, o których mowa w ust. 2a,
2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, o których
mowa w ust. 3, z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii
odnawialnej,
3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa w
ust. 2a, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami
energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej
-

mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów
energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Art. 6a.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE", sprawozdanie roczne zawierające:
1) informacje o:
a) łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1, wprowadzonej przez
prosumenta energii odnawialnej do sieci,
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mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnego źródła energii w
mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu
wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych wytwórców
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji,
3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej
- w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
2. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE, w terminie 75 dni od
dnia zakończenia roku kalendarzowego, sporządza zbiorczy raport, który:
[1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii;]
<1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do
spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;>
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym
dalej "Biuletynem Informacji Publicznej URE", z zachowaniem przepisów o ochronie
danych osobowych.
Art. 9.
1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest
obowiązany:
1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:
a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w
zakresie małych instalacji,
b) małej instalacji;
2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi,
spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie
przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska,
umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych
instalacji;
4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw
kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem,
biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opałową;
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a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40
ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych
paliw,
d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii
elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę
zakończenia jej modernizacji;
7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których
mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału;
8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, w terminie 30 dni od
dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej
wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji.
2. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki> określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, biorąc pod uwagę
zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 5 oraz konieczność ujednolicenia formy
przekazywania tych danych.

Art. 10.
1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawiera:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;
3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;
4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu - w
przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;
5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych
instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;
6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.
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oświadczenia wytwórcy o:
1) niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
2) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których
mowa w art. 9 ust. 1, o następującej treści:
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki
określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. W przypadku gdy:
1) wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych, o
których mowa w ust. 1, lub
2) do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono
oświadczeń określonych w ust. 2
- Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
5. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki> określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji,
biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych oraz konieczność ujednolicenia formy
ich przekazywania.
Art. 17.
1. Na podstawie:
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2) sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7,
3) informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8
- Prezes URE sporządza zbiorczy raport roczny.
2. Zbiorczy raport roczny zawiera:
1) wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małych
instalacjach;
2) informację o łącznej ilości energii elektrycznej:
a) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małych instalacjach,
b) sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została
wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małych instalacjach i wprowadzona do sieci
dystrybucyjnej.
3. Prezes URE:
[1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie
do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;]
<1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw klimatu,
ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku
sprawozdawczym;>
2) udostępnia zbiorczy raport roczny w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z
zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 32.
1. Na podstawie:
1) danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego,
2) sprawozdań, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 6
- Dyrektor Generalny KOWR sporządza zbiorczy raport roczny.
2. Zbiorczy raport roczny zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 25 pkt 4;
2) wykaz wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego.
3. Dyrektor Generalny KOWR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do
spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, [ministrowi właściwemu
do spraw środowiska] <ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz minister
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następującego po roku sprawozdawczym.

Art. 35.
1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biopłynów jest obowiązany:
1) posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których
będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów;
2) dysponować odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami
technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o
ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie
środowiska, umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej;
3) wykorzystywać wyłącznie biomasę lub ziarna zbóż pełnowartościowych;
4) prowadzić dokumentację dotyczącą:
a) ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do
wytworzenia biopłynów,
b) ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
c) ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
5) posiadać dokumentację potwierdzającą datę:
a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji,
w której ta energia została wytworzona, lub
c) zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została
wytworzona;
6) przekazywać Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdania kwartalne zawierające
informacje, o których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
7) (uchylony).
2. Na podstawie:
1) danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów,
2) sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
3) (uchylony)
- Dyrektor Generalny KOWR sporządza zbiorczy raport roczny.
3. Zbiorczy raport roczny zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
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a) wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów,
b) energii elektrycznej z biopłynów.
4. Dyrektor Generalny KOWR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do
spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, [ministrowi właściwemu
do spraw środowiska] <ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz minister
właściwy do spraw gospodarki> oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku sprawozdawczym.

Art. 38c.
1. Spółdzielnia energetyczna działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego

lub

sieci

dystrybucyjnej

gazowej

lub

ciepłowniczej,

zaopatrujących w energię elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców
będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego
operatora lub do danej sieci ciepłowniczej.
2. Obszar działania spółdzielni energetycznej ustala się na podstawie miejsc przyłączenia
wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.
3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną
rozliczenia

ilości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej
zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków w stosunku
ilościowym 1 do 0,6.
4. Rozliczenia ilości energii, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na podstawie wskazań
urządzeń

pomiarowo-rozliczeniowych

przyłączonych

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni
energetycznej.
5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z jego sieci dystrybucyjnej przez wszystkich
wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
z wszystkich faz dla trójfazowych instalacji.
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rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej
spółdzielni energetycznej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5.
7. Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia
energetyczna nie uiszcza:
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;
2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej energii
elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej; opłaty
te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączone są
instalacje odnawialnego źródła energii i instalacje wszystkich odbiorców spółdzielni
energetycznej.
8.

Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia tej
energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się
ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona
do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie
rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na
kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.

9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje spółdzielnię energetyczną o ilości
rozliczonej energii, o której mowa w ust. 3, zgodnie z okresami rozliczeniowymi
przyjętymi

w umowie kompleksowej,

oraz przesyła spółdzielni energetycznej

szczegółowe zestawienie ilości rozliczonej energii z podziałem na poszczególnych jej
członków.
10. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez podmiot będący członkiem
spółdzielni energetycznej i niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo
przedsiębiorców, a następnie wprowadzanie tej energii do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, która podlega rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.
11.

Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez
wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej
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rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 7.
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
13. W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach
odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez
wszystkich odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii
elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3:
1) nie nalicza się i nie pobiera:
a) opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1,
b) opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9 oraz z 2019 r. poz. 42),
c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42
i 412);
2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:
a) art. 52 ust. 1,
b) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
545, 1030 i 1210);
3) uznaje się, że jest ona zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej przez dany
podmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i
z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod warunkiem że łączna moc
zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni
energetycznej nie przekracza 1 MW.
14. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz
bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 5,
2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 6, z uwzględnieniem
cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni
energetycznej i poszczególnych jej członków,
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ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami
energetycznymi a spółdzielnią energetyczną,
4) szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę ich
interesów,

a

także

bezpieczeństwo

i

niezawodne

funkcjonowanie

systemu

elektroenergetycznego.
Art. 53.
1. Obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w odniesieniu do odbiorców przemysłowych,
którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla których wartość
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła:
1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - wykonywany jest w odniesieniu do 80% ilości
energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w roku
realizacji obowiązku;
2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości
energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku
realizacji obowiązku;
3) więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej
zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku.
2. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1
oraz w art. 52 ust. 3 pkt 3 i ust. 6, rozumie się stosunek kosztów energii elektrycznej
zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia
arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku.
3. W przypadku gdy działalność gospodarcza odbiorcy przemysłowego, o której mowa w art.
52 ust. 6 pkt 1, jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, współczynnik
intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 52 ust. 3
pkt 3 i ust. 6, oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej
działalności.
4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, biorąc pod uwagę zasady
rachunkowości stosowane przez odbiorcę przemysłowego oraz koszty energii elektrycznej
ponoszone przez tego odbiorcę.
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Minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31
sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2, na
kolejny rok lub lata kalendarzowe, biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego,
ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instalacjach,
zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału
energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej
ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego
biogazu

rolniczego,

a

także

wysokość

ceny

energii

elektrycznej

na

rynku

konkurencyjnym.
Art. 60a.
1. Wytwórcy energii elektrycznej lub ciepła, wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o
których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa, stosują urządzenia pomiaroworozliczeniowe umożliwiające pomiar i rejestrację wytwarzanej ilości energii elektrycznej
lub ciepła.
2. Minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego, w łącznym udziale wagowym
biomasy wynosi:
1) 85% - dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania
wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW;
2) 10% - dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.
2a. Minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale
wagowym biomasy w zakresie, w jakim biomasa ta stanowi odpady lub pozostałości
pochodzenia biologicznego z leśnictwa i związanych z leśnictwem działów przemysłu,
spalanej w miejscu powstania tych odpadów lub pozostałości, dla:
1) instalacji

spalania

wielopaliwowego

oraz

dedykowanych

instalacji

spalania

wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW,
2) dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW
- wynosi 0%.
3. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie
do dnia 31 maja danego roku, wielkość udziału, o którym mowa w ust. 2, na kolejny rok
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zobowiązanego, ilość wytwarzanej energii elektrycznej w instalacjach, zobowiązania
wynikające z umów międzynarodowych oraz dotychczasową wielkość udziału energii
elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości
energii i paliw zużywanych w energetyce oraz transporcie.

Art. 61.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii
elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii
wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art.
2 pkt 22, oraz inne paliwa,
2) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w
instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania
danych, o którym mowa w art. 45 ust. 5,
3) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia
rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję,
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ust. 1, lub
uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8
- biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz potrzebę ustalenia ilości wytwarzanej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Art. 62.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4, w tym:
1) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego
biogazu rolniczego,
2) miejsce dokonywania pomiarów ilości wytwarzanego biogazu rolniczego na potrzeby
realizacji obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 49 ust. 4,
3) sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość
energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby
wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1
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gazowego, dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego oraz potrzebę ustalenia
ilości tego biogazu.
Art. 69.
1. Narodowy Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi
URE informacje o wpłatach z tytułu opłat zastępczych dokonywanych w danym kwartale
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie 45 dni od dnia zakończenia
każdego kwartału.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
1) oznaczenie podmiotów dokonujących poszczególnych wpłat;
2) tytuły wpłat;
3) kwoty wpłat;
4) daty wpływu poszczególnych wpłat na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

Art. 73.
1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji
odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, o których mowa
w art. 72 ust. 1, pod warunkiem że:
1) do jej wytworzenia nie wykorzystano:
a) drewna innego niż drewno energetyczne oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja,
wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja
wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej
instalacji spalania biomasy,
– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego
oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej
biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
– instalacji termicznego przekształcania odpadów,
b) drewna

innego

niż

drewno

energetyczne

w

przypadku

instalacji

spalania

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu
hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
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odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
d) biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku
dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego
źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, oraz układu
hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny,
biogaz lub biogaz rolniczy,
e) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - w przypadku wytwarzania energii
elektrycznej z biogazu rolniczego,
f) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 4 - w przypadku wytwarzania energii
elektrycznej z biopłynów,
g) biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art.
28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie
biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 60a ust.
3 - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 60a ust. 1.
3. Prezes URE przeprowadza odrębne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w
instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72.
3a. Aukcje dla wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, przeprowadza się odrębnie, z
uwzględnieniem ust. 4, na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 2-4a i 8-14;
2) pkt 5, 15, 18-20 i 23;
3)

pkt 1, 1a, 6, 6a, 7 i 7a;

4) pkt 16, 17, 21 i 22;
5) pkt 24 i 25.
3b. Aukcje, o których mowa w ust. 3a pkt 3, obejmują również sprzedaż biogazu rolniczego,
wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii oraz wprowadzanego do sieci
dystrybucyjnej gazowej.
4. Aukcje, o których mowa w ust. 3a, przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
1) nie większej niż 1 MW;
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5. W przypadku gdy ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 72 ust. 2 nie zostanie sprzedana, po
ostatniej przeprowadzonej w danym roku aukcji, zgodnie z kolejnością określoną przez
Prezesa URE albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, w celu jej sprzedaży
Prezes URE może, po uwzględnieniu przepisów wydanych na podstawie art. 80 ust. 5,
ogłosić, zorganizować i przeprowadzić w danym roku kolejne aukcje na tę ilość i wartość
energii elektrycznej.
6. (uchylony).
7. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, może określić, w
drodze rozporządzenia, kolejność przeprowadzania aukcji, o których mowa w art. 72,
biorąc pod uwagę:
1) cel w zakresie odnawialnych źródeł energii;
2) istniejący potencjał w zakresie krajowych zasobów energii zgłoszony w deklaracjach, o
których mowa w art. 71 ust. 1, oraz objęty wydanymi zaświadczeniami dla wytwórców.
8. W aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE mogą wziąć udział wytwórcy energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii
zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej
strefy ekonomicznej.
9. Ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła
energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem
wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym
roku kalendarzowym wynosi 5% ilości i wartości energii elektrycznej, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze aukcji w roku poprzednim, w instalacjach, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 2.
10. Warunkiem przystąpienia do aukcji wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej jest:
1) zawarcie umowy międzyrządowej między Rzecząpospolitą Polską a państwem, na
terytorium którego będzie zlokalizowana ta instalacja, gwarantującej wzajemność
korzystania z systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii;
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju, w którym zlokalizowana jest ta instalacja.
11. Z możliwości, o której mowa w ust. 8, mogą skorzystać wytwórcy energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
spełniający następujące wymagania:
1) energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytwarzana w instalacji odnawialnego
źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza
obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej będzie spełniać warunki uznania jej za energię
elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z
późn. zm.);
2) wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej
zostanie potwierdzone przez uprawniony do tego podmiot, w rozumieniu przepisów
państwa - miejsca wytworzenia energii elektrycznej, z możliwością weryfikacji danych
zawartych w potwierdzeniu przez Prezesa URE;
3) wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy
ekonomicznej, składający ofertę w aukcji zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, w
przypadku, w którym dla instalacji odnawialnego źródła energii została udzielona pomoc
inwestycyjna w państwie, na terenie którego instalacja ta została zlokalizowana, rozlicza
ją na zasadach określonych w art. 39;
4) wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy
ekonomicznej spełnia wymogi oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii
elektrycznej w danej instalacji, o których mowa w art. 75, i uzyskał od Prezesa URE
zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, oraz spełnia wymogi stawiane
uczestnikowi aukcji, o których mowa w art. 39, w art. 74 i art. 79.
12. Umowa, o której mowa w ust. 10 pkt 1, zawiera w szczególności postanowienia
dotyczące:
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których

instalacje

odnawialnego

źródła

energii

znajdują

się

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, w systemie wsparcia
odnawialnych źródeł energii, obowiązującym w państwie będącym stroną tej umowy, w
tym szczegółowy wykaz dokumentów, jaki wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii, którego instalacje znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, jest zobowiązany przedłożyć w celu
uczestnictwa w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii, obowiązującym w
państwie będącym stroną tej umowy;
2) zasad uczestnictwa wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
których instalacje odnawialnego źródła energii

znajdują się poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, w systemie
wsparcia określonym w niniejszej ustawie, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, jaki
wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którego instalacje znajdują
się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej,
jest zobowiązany przedłożyć Prezesowi URE w celu przeprowadzenia oceny formalnej, o
której mowa w art. 75, przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii;
3) sposobu realizacji obowiązków określonych w art. 83 oraz zasad przeprowadzania
kontroli, o której mowa w art. 84 ust. 1;
4) zasad zastosowania art. 93.
Art. 74.
1. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona po raz pierwszy po dniu
zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii lub w zmodernizowanej
instalacji odnawialnego źródła energii, może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie
w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tych instalacji, służące do wytwarzania i
przetwarzania tej energii elektrycznej, zamontowane w czasie budowy albo modernizacji,
zostały wyprodukowane w okresie 42 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej
do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:
1) energię promieniowania słonecznego - w okresie 24 miesięcy,
2) energię wiatru na lądzie - w okresie 33 miesięcy,
3) energię wiatru na morzu - w okresie 72 miesięcy
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instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem układu hybrydowego, dedykowanej
instalacji

spalania

wielopaliwowego

oraz

instalacji

wykorzystującej

wyłącznie

hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, a same urządzenia nie były wcześniej
amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.
2. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona w zmodernizowanej
instalacji odnawialnego źródła energii może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie
w przypadku, gdy:
1) instalacji tej nie przysługuje świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia
biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 48 ust. 1, w dniu złożenia oferty albo nie
przysługuje obowiązek zakupu energii, o którym mowa w art. 70c ust. 2 lub art. 92 ust. 1,
oraz nie przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 70a ust. 3, art. 70c
ust. 6 lub art. 92 ust. 5;
2) w wyniku modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii:
a) nastąpiło:
– odtworzenie stanu pierwotnego lub
– zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, powodujących przyrost łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej lub wzrost ilości wytwarzanej energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii,
b) poniesione i udokumentowane nakłady na modernizację takiej instalacji wyniosły nie
mniej niż 40% kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji.
2a. Do kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji zalicza się
koszty:
1) zakupu, wytworzenia lub pierwszego uruchomienia instalacji odnawialnego źródła
energii;
2) sprawdzenia lub przystosowania nabytego urządzenia wchodzącego w skład instalacji
odnawialnego źródła energii;
3) szkolenia personelu lub instruktażu - pod warunkiem że koszty te są ujęte w wartości
początkowej zakupionych lub wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych w
ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wytwórcy energii;
4) zakupu wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych lub wytworzonych
bezpośrednio dla wytwórcy energii lub powszechnie niedostępnych, dokonanych
bezpośrednio od wytwórcy, producenta lub wyłącznego lub autoryzowanego dystrybutora.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 526 3. W przypadku przeprowadzenia modernizacji instalacji, której wytwórcy przysługuje:
1) świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego,
2) prawo do pokrycia ujemnego salda,
3) obowiązek zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego
- w trakcie okresu kiedy wsparcie to przysługuje, wytwórca energii w tej instalacji nie traci
prawa, o którym mowa w pkt 1-3, jak również modernizacja ta nie wpływa na
przedłużenie okresu wsparcia przysługującego wytwórcy energii w tej instalacji.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. W przypadku modernizacji:
1) instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której powstała
dedykowana

instalacja

spalania

biomasy,

dedykowana

instalacja

spalania

wielopaliwowego albo układ hybrydowy,
2) instalacji spalania wielopaliwowego, w wyniku której powstała dedykowana instalacja
spalania biomasy, dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego albo układ
hybrydowy,
3) instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 20 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia energii elektrycznej,
4) dedykowanej instalacji spalania biomasy,
5) dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
6) układu hybrydowego
- energia elektryczna może zostać sprzedana w drodze aukcji po spełnieniu warunków, o
których mowa w ust. 1 i 2.
7. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zmodernizowanej
instalacji odnawialnego źródła energii, który zamierza przystąpić do aukcji, może
wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do
aukcji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że:
1) na dzień złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji instalacja
nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2) zmodernizowana instalacja będzie spełniała warunki określone w ust. 2 pkt 2;
3) do rozpoczęcia okresu, w którym instalacja spełniałaby warunek określony w ust. 2 pkt 1,
pozostało mniej niż 24 miesiące;
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będzie przeprowadzona po zamknięciu sesji aukcji;
5) wytwarzanie energii elektrycznej w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła
energii rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, w którym instalacja będzie spełniać
warunek określony w ust. 2 pkt 1.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przepisy art. 75 i art. 76 stosuje się odpowiednio.
9. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog
kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji, biorąc pod
uwagę:
1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego
źródła energii;
2) nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną;
3) założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła energii,
w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego.

Art. 77.
1. Okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1, oraz
okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 92 ust. 5, w
odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii,
przysługujące wytwórcom, którzy wygrali aukcję, nie mogą być dłuższe niż 15 lat od dnia
wytworzenia po raz pierwszy energii w tych instalacjach, potwierdzonego wydanym
świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r., albo
od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia sesji aukcji.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, może zostać ograniczony w przepisach wydanych na
podstawie ust. 3, w przypadku gdy jest to niezbędne do:
1) osiągnięcia produkcji energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii na
poziomie umożliwiającym realizację celu wynikającego z umów międzynarodowych;
2) zapewnienia zgodności alokacji pomocy przyznanej wytwórcom z treścią decyzji Komisji
Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem.
3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
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kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z
odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej "ceną referencyjną";
2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w
którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, w
odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii,
przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący wytwórców,
którzy w danym roku wygrają aukcję.
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw energii
bierze pod uwagę:
1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego
źródła energii;
2) nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną;
3) założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła energii,
w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego,
współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia
wytworzonej energii elektrycznej i biogazu rolniczego na pokrycie potrzeb własnych oraz
na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej lub biogazu
rolniczego do sieci;
4) koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie
eksploatacji, w którym instalacja odnawialnego źródła energii podlega mechanizmom i
instrumentom wsparcia;
5) przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw oraz jednostkowe ceny
uprawnień do emisji CO2;
6) koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego;
7) wpływ instalacji odnawialnego źródła energii na środowisko naturalne, w tym na redukcję
emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu;
8) zrównoważone zagospodarowanie zasobów wodnych;
9) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do
wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc
pracy;
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elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych;
11) wystąpienie przesłanek, o których mowa w ust. 2.
5. Cenę referencyjną minister właściwy do spraw energii określa oddzielnie dla instalacji
odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dla instalacji
zmodernizowanych, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 3:
1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji;
2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii
elektrycznej;
2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji;
3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji;
4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej;
4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2a i 3a do wytwarzania energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji;
5) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1
MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
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MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji;
7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji;
8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii
elektrycznej;
8a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji;
9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
9a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji;
10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących
wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do wytwarzania energii elektrycznej;
10a)

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW,

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do wytwarzania
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
11) w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;
12) w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania
wielopaliwowego;
13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji
termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub
układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego
przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach
hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
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16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1
MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
19) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących
wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
20) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
21) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących
wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;
22) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących
wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;
23) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii
elektrycznej;
24) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;
25) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.
6. Ceny referencyjne określone dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz dla instalacji
zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 6
i 7, stosuje się odpowiednio do instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest
wytwarzany oraz wprowadzany do sieci dystrybucyjnej gazowej biogaz rolniczy, biorąc
pod uwagę sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną
ilość energii elektrycznej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62.
7. Ilość wytwarzanego oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej biogazu
rolniczego oblicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych dla
danej instalacji odnawialnego źródła energii

Art. 77a.
1. Przed ogłoszeniem aukcji Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii
projekt harmonogramu przeprowadzenia aukcji w danym roku kalendarzowym
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 532 obejmujący planowane terminy przeprowadzenia aukcji oraz ilości i wartości oferowanej
energii w poszczególnych aukcjach.
2. Prezes URE uzgadnia z ministrem właściwym do spraw energii harmonogram, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego przekazania.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez ministra właściwego do spraw energii uwag do
projektu harmonogramu w terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się projekt
harmonogramu za uzgodniony.
Art. 78.
1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie
później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
2. Ogłoszenie o aukcji zawiera:
1) oznaczenie aukcji;
2) termin przeprowadzenia sesji aukcji;
3) godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
4) wskazanie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, jaka może zostać sprzedana w danej aukcji, w tym maksymalnej ilości i wartości
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w danej
aukcji przez wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej;
5) wskazanie instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1,
objętych aukcją.
3. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w
instalacjach eksploatowanych przez wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
mogą wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o
którym mowa w art. 71 ust. 4, oraz posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub
kaucję wniesioną na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość
zabezpieczenia wynosi 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej
instalacji odnawialnego źródła energii.
4. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w
instalacji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy
posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1, oraz
posiadający ustanowioną gwarancję bankową lub kaucję wniesioną na rachunek bankowy
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- 533 wskazany przez Prezesa URE, przy czym wartość zabezpieczenia wynosi 60 złotych za
każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji odnawialnego źródła
energii.
5. Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające
wymagania określone w ustawie.
6. Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy
aukcyjnej.
7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej wyłania się w trybie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).
8. Prezes URE ustala regulamin aukcji.
9. Regulamin aukcji określa:
1) szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert;
2) przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;
3) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji;
4) wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
5) sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji;
6) warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
7) szczegółowe warunki techniczne składania wniosku oraz oświadczenia, o których mowa
w art. 83a ust. 1 i 2.
10. Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw energii.
11. Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Art. 80.
1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji:
1) którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, oraz
2) których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii
elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.
2. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o sprzedaży energii
elektrycznej rozstrzyga kolejność złożonych ofert.
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wytworzonej z odnawialnych źródeł energii jest mniejsza od ilości lub wartości zawartej
w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, przypadająca na tego
uczestnika ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej aukcji.
4. Prezes URE przeprowadza aukcję interwencyjną na zakup energii elektrycznej, o której
mowa w art. 92 ust. 1, lub wytwarzanie energii elektrycznej z gwarancją pokrycia
ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5.
5. W przypadku konieczności dokonania dodatkowej interwencji na rynku odnawialnych
źródeł energii, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki aukcji interwencyjnej, w tym:
1) termin ogłoszenia oraz otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
2) łączną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może
zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji interwencyjnej, z uwzględnieniem
przepisów wydanych na podstawie art. 72 ust. 2;
3) wskazanie rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 77 ust.
5, objętego aukcją interwencyjną;
4) maksymalną cenę, za jaką może zostać sprzedana w drodze aukcji interwencyjnej energia
elektryczna z instalacji odnawialnego źródła energii;
5) okres obowiązku zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1, oraz okres
prawa do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5, wytworzonej w
instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72, przy czym okres ten
nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
w tych instalacjach, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, albo od dnia
sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji.
6. Minister właściwy do spraw energii przy określeniu warunków aukcji interwencyjnej, o
której mowa w ust. 4, bierze pod uwagę wytyczne wskazane w art. 77 ust. 4 pkt 1-6, a
także:
1) politykę energetyczną państwa oraz dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych
w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w transporcie;
2) bezpieczeństwo

funkcjonowania

systemu

elektroenergetycznego,

zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

jak

również

- 535 3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia zanieczyszczenia azotem
pochodzenia rolniczego, a także redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w
szczególności metanu;
4) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;
5) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do
wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc
pracy;
6) potrzebę

efektywnego

wykorzystania

energii

pierwotnej

uzyskanej

w

wyniku

jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu, lub paliw pochodzących
ze źródeł odnawialnych.
7. Przy określaniu maksymalnej ceny, o której mowa w ust. 5 pkt 4, minister właściwy do
spraw energii bierze pod uwagę, że cena referencyjna w aukcji interwencyjnej
przeprowadzanej w latach 2016-2018 dla wszystkich instalacji odnawialnego źródła
energii wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
wynosi nie mniej niż 550 zł/MWh.
8. W aukcji, o której mowa w ust. 4, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali
potwierdzenie przyjęcia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4, oraz wytwórcy,
którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1.
9. W przypadku gdy aukcję wygra wytwórca, który złożył deklarację o przystąpieniu do
aukcji:
1) o której mowa w art. 71 ust. 1, albo
2) interwencyjnej
- przepisów art. 41-69 nie stosuje się do energii elektrycznej wytworzonej w instalacji
odnawialnego źródła energii, w której ma zostać wytworzona energia elektryczna objęta
ofertą, od dnia, o którym mowa w informacji przekazanej Prezesowi URE na podstawie
art. 83 ust. 1 pkt 2, a w przypadku wytwórców, którzy nie przekazali tej informacji, od
dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b.
10. W przypadku gdy aukcję wygra wytwórca energii elektrycznej, o której mowa w art. 41
ust. 1 pkt 3, przepisu art. 41 nie stosuje się od dnia pierwszego wytworzenia energii przez
tego wytwórcę w ramach systemu aukcyjnego, lecz nie później niż od pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło
zamknięcie sesji aukcji.
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i 4, art. 78 ust. 2-11, art. 79, art. 81 oraz art. 83-88.

Art. 81.
1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.
2. Prezes URE w terminie 21 dni od zamknięcia aukcji podaje do publicznej wiadomości na
swojej stronie internetowej informacje o:
1) wynikach aukcji, w tym o:
a) wytwórcach, których oferty wygrały aukcję,
b) minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,
po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została
sprzedana w drodze aukcji,
c) łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej
w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, z
uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo
2) unieważnieniu aukcji.
3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy:
1) wszystkie oferty zostały odrzucone;
2) z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona.
4. Kaucja, o której mowa w art. 78 ust. 3, podlega zwrotowi w terminie:
1) 60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust.
3 pkt 8;
2) 14 dni od dnia zamknięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała
aukcji.
4a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79
ust. 3 pkt 8, kaucja, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, podlega przepadkowi na rzecz
Prezesa URE.
5. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji informuje o jej wynikach wytwórców,
których oferty wygrały aukcję.
6. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji przekazuje informacje zawierające
dane wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których oferty
wygrały aukcję, oraz dane dotyczące ilości i ceny skorygowanej energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podanej w oświadczeniu, o którym mowa w
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kalendarzowe:
1) właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz operatorowi rozliczeń energii odnawialnej,
o którym mowa w art. 106, jaką jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w
przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW;
2) operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 - w przypadku
wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW.
7. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, w postaci
elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od
dnia zamknięcia sesji aukcji.
8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera:
1) wykaz ofert, które wygrały aukcję, w tym:
a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję,
b) informację o:
–

cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po której energia
elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana w drodze aukcji
przez poszczególnych wytwórców oraz cenie skorygowanej podanej w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9, w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1
MWh,

– ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej w
drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez
poszczególnych wytwórców, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie
lata kalendarzowe, albo
2) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji.
9. W przypadku wytwórców, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 lit. a,
2) art. 70a ust. 1 lub 2, którzy uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8,
obejmujące instalację planowaną do uruchomienia
- koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, o którym
mowa w art. 192 ust. 1 albo w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, w
odniesieniu do mocy instalacji objętej wygraną ofertą aukcyjną, albo wydanym
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pierwszy energii elektrycznej określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 albo przed upływem
terminu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej, określonego w art. 70b ust.
4 pkt 1 lit. d.
10. Umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, na podstawie
których termin określony w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne upływa przed
końcem odpowiedniego terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8, wymagają
dostosowania w terminie 30 dni od dnia poinformowania właściwego przedsiębiorstwa
energetycznego przez wytwórcę o wygraniu aukcji.
11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o
przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 8,
stosuje się przepisy art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE
wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu wniosku o
rozstrzygnięcie sporu.
Art. 113.
Operator rozliczeń energii odnawialnej:
1) składa ministrowi właściwemu do spraw energii corocznie, w terminie do końca
pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swojej działalności, w tym informacje o wpływach
z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i
planowanym zadłużeniu spółki;
2) przedstawia, na żądanie ministra właściwego do spraw energii, informacje o swojej
działalności inne niż określone w pkt 1.

Art. 116.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem
ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym dokonuje
zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej sieci instalacjach:
1) termicznego przekształcania odpadów,
2) odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów,
wytworzonego z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w
instalacjach spalania wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe wytworzone w
wysokosprawnej kogeneracji
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przyłączonych do tej sieci.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do wyrażenia
zgody na przyłączenie instalacji, o której mowa w ust. 1, do sieci ciepłowniczej.
Przyłączenie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa energetycznego, z
uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 3.
3. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła, o którym mowa w
ust. 1,
2) warunki przyłączenia do sieci instalacji, o których mowa w ust. 1, w tym wymagania
techniczne w zakresie przyłączania tych instalacji,
3) sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła objętego obowiązkiem zakupu ciepła, o którym
mowa w ust. 1,
4) zasady i sposób prowadzenia przez Prezesa URE kontroli warunków technicznych
określonych w pkt 1,
5) sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa
energetycznego, o którym mowa w ust. 1, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, o
którym mowa w ust. 1,
6) sposób załatwiania reklamacji w zakresie przyłączania, o którym mowa w pkt 2
- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo funkcjonowania pracy
sieci ciepłowniczych, potrzebę ochrony środowiska naturalnego, cele gospodarcze i
społeczne, w tym ochronę interesów odbiorców ciepła, a także udział wykorzystywanych
technologii do wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych
miejsc pracy, jak również potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej
uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu, lub
paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Art. 119a.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego biorąc pod uwagę
konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe
oraz energetyczne.
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1. Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. określa krajowy plan
działania opracowany przez [ministra właściwego do spraw energii] <ministra
właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki>.
2. Krajowy plan działania określa w szczególności:
1) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
energii brutto;
2) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie;
3) cele pośrednie, obejmujące dwuletnie okresy, określające sposób dojścia do krajowego
celu wymienionego w pkt 1;
4) wpływ środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto
oraz działania, jakie należy podjąć w tym zakresie dla osiągnięcia krajowego celu
wymienionego w pkt 1;
5) końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce,
ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie;
6) działania, jakie powinny zostać podjęte dla osiągnięcia celów pośrednich w
poszczególnych latach, aż do osiągnięcia krajowego celu wymienionego w pkt 1, w
zakresie:
a) współpracy organów administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego,
b) współpracy międzynarodowej dotyczącej pozyskiwania energii i paliw ze źródeł
odnawialnych oraz projektów energetycznych,
c) krajowej strategii rozwoju zasobów biomasy.
3. Rada Ministrów przyjmuje Krajowy plan działania, w drodze uchwały, na wniosek ministra
właściwego do spraw energii.
4. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej krajowy plan
działania przyjęty przez Radę Ministrów.
5. W przypadku:
1) gdy udział energii ze źródeł odnawialnych określony w krajowym planie działania dla
danego okresu obniży się poniżej celu pośredniego określonego dla okresu bezpośrednio
go poprzedzającego,
2) wydania zaleceń przez Komisję Europejską
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porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki>opracowuje aktualizację
krajowego planu działania.
6. Do aktualizacji krajowego planu działania przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 127.
1. Minister właściwy do spraw energii monitoruje realizację krajowych celów wskazanych w
art. 126 ust. 2 pkt 1 i 2, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez Prezesa
URE oraz wyników badań statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań
statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669).
2. Minister właściwy do spraw energii, co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie Ministrów
sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji krajowego celu, wraz ze
wskazaniem postępu w promowaniu wykorzystania energii i paliw ze źródeł
odnawialnych.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje dotyczące w szczególności:
1) udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w podziale
na sektory: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu;
2) techniczne możliwości przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci;
3) wpływu środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto;
4) działań podejmowanych dla realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2
pkt 1;
5) przewidywanego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych;
6) planowanych i będących w budowie instalacji odnawialnego źródła energii;
7) postępu dokonanego w usprawnianiu procedur administracyjnych oraz usuwaniu barier
regulacyjnych i innych w rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przyjmuje
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym
sprawozdanie zostało sporządzone.
5. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez Radę
Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia roku, w
którym sprawozdanie zostało sporządzone.
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1. Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych, zużywanych
w sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu, wykonują:
[1) minister właściwy do spraw energii;]
<1a)

minister właściwy do spraw gospodarki;>

2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
[3) minister właściwy do spraw środowiska;]
<3) minister właściwy do spraw klimatu;>
3a) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
4) Dyrektor Generalny KOWR;
5) Prezes URE;
6) Prezes GUS.
2. Zadania [ministra właściwego do spraw energii] <ministra właściwego do spraw
klimatu> obejmują:
1) określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych;
2) monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich wykorzystanie;
3) podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych
związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji odnawialnego
źródła energii oraz usuwanie barier mogących ograniczać wzrost pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych i ich wykorzystania;
4) monitorowanie funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia;
5) opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych
oraz jej wykorzystania[.] <;>
<6) opracowywanie analiz w zakresie określenia szacunkowej wartości ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem energii ze źródeł
odnawialnych.>
<2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania:
1) mające na celu promowanie rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki
rozproszonej;
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energetyki

rozproszonej,

przez

przedsiębiorców

i

jednostki

samorządu

terytorialnego;
3) wspierające inne formy społecznego wykorzystania energetyki prosumenckiej i
energetyki rozproszonej;
4) w zakresie tworzenia instrumentów i regulacji mających na celu zwiększenie
partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w procesie inwestycyjnym
energetyki prosumenckiej i energetyki rozproszonej;
5) w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów działań, o których mowa w pkt 1–4,
oraz ich korygowanie;
6) mające

na

celu

wdrażanie

dobrych

praktyk

w

promowaniu

energetyki

prosumenckiej i energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.>
3. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi obejmują:
1) promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, z
uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności;
2) monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne.
[4. Zadania ministra właściwego do spraw środowiska obejmują opracowywanie analiz w
zakresie określenia szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w
związku z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.]
4a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej obejmują opracowywanie we
współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi analiz w zakresie określenia
szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz
na jakość wody i gleby.
5. Zadania Dyrektora Generalnego KOWR obejmują:
1) monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania biogazu rolniczego, a także
biokomponentów stosowanych w paliwach transportowych;
2) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej
infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania
energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwarzania biokomponentów.
6. Zadania Prezesa URE obejmują:
1) udostępnianie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy - Prawo
energetyczne, dotyczących odnawialnych źródeł energii;
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pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w
instalacjach odnawialnego źródła energii.
7. Zadania Prezesa GUS obejmują prowadzenie stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce,
ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie.
8. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej
informacje zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-7.

Art. 131.
1. Minister właściwy do spraw energii tworzy elektroniczną bazę danych wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej, z
zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie
chronionych.
2. Prezes URE oraz Zarząd Narodowego Funduszu przekazują ministrowi właściwemu do
spraw energii informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych,
które niezwłocznie od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw energii
zamieszcza się w elektronicznej bazie danych, o której mowa w ust. 1.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane przez Prezesa URE dotyczą w
szczególności:
1) mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego
źródła energii objętych koncesją Prezesa URE na wykonywanie działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej;
2) ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, określonego na podstawie wydanych przez Prezesa URE
świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, z podziałem na
rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii;
3) ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, objętego postanowieniami o odmowie wydania świadectw
pochodzenia lub świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego;
4) liczbie wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, z podziałem na rodzaje
instalacji odnawialnego źródła energii, na które zostały one wydane.
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energii w terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.
5. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Narodowego Funduszu
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informacje o wysokości uiszczonych
opłat zastępczych, według stanu na koniec danego kwartału, w terminie 45 dni od dnia
zakończenia każdego kwartału.
6. Dane zamieszczone w elektronicznej bazie danych wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych są jawne.
Art. 132.
1. Minister właściwy do spraw energii jest obowiązany do udostępniania informacji o
kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych,
chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej.
Art. 134.
Minister właściwy do spraw energii zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o sposobach
optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych
technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych.

Art. 154.
1. Przy Prezesie UDT działa Komitet Odwoławczy, zwany dalej "Komitetem", który liczy nie
więcej niż 10 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie certyfikacji i
akredytacji.
2. Do zadań Komitetu należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy wydania
certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, odmowy przedłużenia ważności certyfikatu, odmowy
udzielenia akredytacji oraz cofnięcia akredytacji.
3. Kadencja Komitetu trwa 4 lata od dnia powołania.
4. W skład Komitetu wchodzą proporcjonalnie, w liczbie zapewniającej brak dominacji
którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy administracji rządowej oraz
ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje konsumenckie, pracodawców, gospodarcze i
naukowo-techniczne, jeżeli zakres ich działania obejmuje zadania związane z
promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 546 5. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa UDT o zgłoszonych
kandydatach, na wniosek organów, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4,
powołuje oraz odwołuje członków Komitetu.
6. Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Prezesa UDT w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.
7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia Urząd Dozoru Technicznego.

Art. 157.
1. Opłaty pobiera się za:
1) przeprowadzenie egzaminu - w wysokości, obowiązującej w dniu ogłoszenia terminu
egzaminu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego, nie niższej
niż 5% i nie wyższej niż 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) wydanie certyfikatu - w wysokości, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie
certyfikatu, nie wyższej niż 5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy wymienionej
w pkt 1;
3) przedłużenie ważności certyfikatu - w wysokości, obowiązującej w dniu złożenia wniosku
o przedłużenie ważności certyfikatu, nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 10% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS
na podstawie przepisów ustawy wymienionej w pkt 1;
4) wydanie wtórnika certyfikatu, wynoszącą 50 złotych za każdy wydany wtórnik;
5) udzielanie akredytacji - w wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udzielenie
akredytacji, wynoszącej 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy wymienionej
w pkt 1.
2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów
wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, nie podlegają zwrotowi w przypadku
odmowy:
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2) przedłużenia ważności certyfikatu;
3) udzielenia akredytacji.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Urzędu Dozoru Technicznego.

Art. 162.
Minister właściwy do spraw energii przesyła Komisji Europejskiej informacje dotyczące
transferu statystycznego, który może zostać uwzględniony w realizacji krajowego celu
określonego w art. 126 ust. 2 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której
mowa w art. 161 ust. 2.
Art. 164.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
instalacjach odnawialnego źródła energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na
obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., może
przystąpić na warunkach określonych w umowie zawieranej z innymi podmiotami z
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o

Europejskim

energetycznego,

Obszarze
dotyczącego

Gospodarczym,
energii

do

elektrycznej

realizacji

wspólnego

wytwarzanej

w

projektu

instalacjach

odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "wspólnym projektem energetycznym".
2. Wspólnym projektem energetycznym jest w szczególności budowa nowej instalacji
odnawialnego źródła energii lub modernizacja istniejącej instalacji odnawialnego źródła
energii, dokonana po dniu 25 czerwca 2009 r., oraz z której wytworzona określona ilość
energii elektrycznej będzie zaliczana do krajowego celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2
pkt 1.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, które przystąpiło do wspólnego
projektu energetycznego, informuje niezwłocznie <ministra właściwego do spraw
klimatu oraz> ministra właściwego do spraw energii o każdym zrealizowanym etapie
wspólnego projektu energetycznego.
4. Zakres współfinansowania wspólnego projektu energetycznego, termin jego realizacji oraz
obowiązki stron określi umowa, o której mowa w ust. 1.
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[1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc
pod uwagę politykę energetyczną państwa wyraża, w drodze decyzji, zgodę na
przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do
wspólnego projektu energetycznego.]
<1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz
biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, po uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie
przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego
projektu energetycznego.>
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają realizować wspólny projekt
energetyczny;
2) opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy wspólny projekt
energetyczny;
3) określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego
źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;
4) określenie okresu, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia elektryczna
będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego;
5) zasady korzystania instalacji odnawialnego źródła energii z mechanizmów i instrumentów
wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
energii.
4. Minister właściwy do spraw energii, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określi
udział lub ilość energii elektrycznej, która będzie zaliczona do krajowego celu, o którym
mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1.
5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii
przekazuje Komisji Europejskiej informację zawierającą:
1) oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego podmioty będą
uczestniczyły we wspólnym projekcie energetycznym;
2) opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego ma dotyczyć wspólny projekt
energetyczny;
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źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;
4) okres, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia elektryczna będzie mogła
być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6. W przypadku konieczności zmiany wspólnego projektu energetycznego przedsiębiorstwo
energetyczne, które uzyskało zgodę, o której mowa w ust. 1, występuje do ministra
właściwego do spraw energii z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wspólnego
projektu energetycznego.
7. Do wyrażenia zgody na zmianę wspólnego projektu energetycznego przepisy ust. 1-4
stosuje się odpowiednio.
Art. 166.
Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej oraz państwu
członkowskiemu, z którym jest realizowany wspólny projekt energetyczny, w terminie do
dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym realizacji wspólnego projektu
energetycznego, informację o udziale lub ilości energii elektrycznej wytworzonej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w instalacji odnawialnego źródła energii objętej
wspólnym projektem energetycznym:
1) oddanej do eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r. lub
2) zmodernizowanej po dniu 25 czerwca 2009 r.
- jeżeli energia elektryczna zostanie zaliczona do krajowego celu danego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 167.
1. Minister właściwy do spraw energii, realizując zobowiązania międzynarodowe, może
uwzględnić w krajowym celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1, energię elektryczną
wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej na terenie państwa
niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w przypadku, gdy energia
elektryczna:
1) wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła zostanie zużyta na obszarze Unii
Europejskiej;
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a) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do
obliczeń jest przypisana do alokowanej mocy połączeń międzysystemowych przez
właściwych

operatorów

systemów

przesyłowych

w

kraju

pochodzenia,

kraju

przeznaczenia i, o ile ma to zastosowanie, w każdym kraju trzecim tranzytu,
b) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do
obliczeń została zarejestrowana w wykazie zbilansowania przez właściwego operatora
systemu przesyłowego,
c) przypisana zdolność i wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego
źródła energii odnoszą się do tego samego okresu, o którym mowa w pkt 3;
3) jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii, którą oddano do eksploatacji po
dniu 25 czerwca 2009 r., lub w tej części instalacji odnawialnego źródła energii, którą
zmodernizowano po tym dniu;
4) nie była objęta instrumentami wspierającymi wytwarzanie tej energii w ramach systemu
wsparcia obowiązującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z
wyłączeniem pomocy inwestycyjnej przyznanej dla tej instalacji odnawialnego źródła
energii.
2. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej raport, w którym
określa ilość energii elektrycznej wytworzonej w danym roku kalendarzowym oraz ilość
energii elektrycznej zaliczanej do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który raport
jest sporządzony.
Art. 171.
Organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie zawierające
informacje o liczbie i wysokości wymierzonych kar pieniężnych za rok poprzedni.

Art. 221.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora
Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi w:
1) 2015 r. - 274 000 zł;
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2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego
wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent
środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia
wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem
finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

U S T A W A z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158)

uwaga:
użyte w art. 6 w ust. 1, 1a, 6 i 8–13, w art. 7 w ust. 2 i 4, w art. 8 w ust.
1, 5–7, w art. 9 w ust. 5–8, w art. 14 w ust. 11 i 12, w art. 18 w ust. 1–4,
6, 7 i 9, w art. 19 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w
ust. 3f i 6, w art. 42, w art. 45 w ust. 10 i 12, w art. 46 w ust. 5 we
wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w art. 50, w art. 51 w ust. 4
oraz w art. 70 w ust. 2 i w ust. 3 w części wspólnej, w różnym
przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje
się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy
do spraw klimatu>

Art. 6.
1. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, składa się do ministra właściwego do spraw
środowiska.
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(UE) nr 517/2014, składa się do ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na formularzu według
wzoru określonego:
1) w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 - w przypadku wniosku, o którym mowa w
ust. 1,
2) zgodnie z ust. 13 - w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1 a
- w języku polskim wraz z tłumaczeniem wniosku na język angielski.
3. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, zawierają:
1) nazwę wnioskodawcy oraz adres i siedzibę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności, numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej - o ile je posiada;
2) datę sporządzenia wniosku;
3) przedmiot wniosku;
4) odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, na podstawie
którego składany jest wniosek.
4. W zależności od przedmiotu wniosku, wniosek zawiera także:
1) przewidywaną datę wdrożenia rozwiązania alternatywnego oraz ilość substancji
kontrolowanej, której dotyczy wniosek;
2) przewidywaną nową datę końcową lub nową datę graniczną dla wnioskowanego
zastosowania krytycznego substancji kontrolowanej;
3) przewidywaną całkowitą masę produktu zawierającego substancję kontrolowaną (w kg),
którego dotyczy wniosek, lub liczbę sztuk urządzeń zawierających substancję
kontrolowaną, których dotyczy wniosek;
4) szczegółowy opis zastosowania substancji kontrolowanej, której dotyczy wniosek;
5) ilość substancji kontrolowanej (w kg) wyemitowaną w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek, w każdym z dwóch lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej stosowania zgodnie
z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych lat aż do przewidywanej daty wdrożenia
rozwiązania alternatywnego, oraz informację, jaki procent zastosowanych ilości stanowiła
ta emisja w poszczególnych latach;
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celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek;
7) opis wyposażenia, jakie zamierza się zainstalować, i procedur, jakie zamierza się
wprowadzić, w celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu,
którego dotyczy wniosek;
8) ilość substancji kontrolowanej (w kg) wykorzystywanej w zastosowaniu, którego dotyczy
wniosek, w każdym z trzech lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej stosowania zgodnie
z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych trzech lat, od kiedy rozpoczęto stosowanie
substancji;
9) ilość substancji kontrolowanej (w kg) zmagazynowanej z przeznaczeniem do
wykorzystania w zastosowaniu, którego dotyczy wniosek;
10) w przypadku gdy zakłada się przywóz substancji kontrolowanej do zastosowania, którego
dotyczy wniosek - nazwę i dane kontaktowe importera, przez które rozumie się adres,
numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej oraz numer identyfikacji
podatkowej, o ile został nadany;
11) w przypadku gdy zakłada się, że substancja kontrolowana do zastosowania, którego
dotyczy wniosek, będzie produkowana - nazwę i dane kontaktowe producenta, przez które
rozumie się adres wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz miejsce
produkcji;
12) ilość substancji kontrolowanej (w kg) przeznaczonej do przywozu lub wyprodukowania
do zastosowania, którego dotyczy wniosek, w roku złożenia wniosku i w każdym z
kolejnych trzech lat;
13) w przypadku gdy zakłada się, że produkty lub urządzenia zawierające substancję
kontrolowaną, których dotyczy wniosek, będą wywiezione - przewidywaną datę (lub daty)
wywozu oraz nazwę i dane kontaktowe eksportera, przez które rozumie się adres
wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej,
numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz kraj (lub kraje) przeznaczenia;
14) opis problemów technicznych, jakie należy rozwiązać dla wprowadzenia rozwiązań
alternatywnych, związanych ze spełnieniem wymagań technicznych, bezpieczeństwem,
sprawami inżynieryjnymi i ewentualnymi innymi przeszkodami;
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wniosek, które było sprawdzane albo jest aktualnie sprawdzane, z uwzględnieniem
alternatywnych substancji, które nie są jeszcze dostępne na rynku; dla każdego z tych
rozwiązań - jego zalety i wady; dla każdego rozwiązania, jakie zostało odrzucone szczegółowe uzasadnienie przyczyn odrzucenia;
16) dla każdego rozwiązania aktualnie rozważanego - aktualny stan jego sprawdzania,
prowadzonych badań lub wdrożenia oraz główne przeszkody w jego zastosowaniu wraz z
określeniem terminu, w którym zostanie zakończone wdrożenie;
17) inne informacje, które mogą uzasadnić wniosek.
4a. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4 rozporządzenia
(UE) nr 517/2014, zawierają:
1) nazwę wnioskodawcy oraz adres i siedzibę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności, numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej - o ile je posiada;
2) datę sporządzenia wniosku;
3) przedmiot wniosku;
4) odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (UE) nr 517/2014, na podstawie
którego składany jest wniosek;
5) szczegółowe uzasadnienie wniosku, w szczególności wskazanie, w zależności od
przedmiotu wniosku, informacji, dlaczego w odniesieniu do:
a) produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek, lub szczególnej kategorii produktów
lub urządzeń, których dotyczy wniosek, nie są dostępne rozwiązania alternatywne lub nie
można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa lub zastosowanie
rozwiązań, które są wykonalne technicznie, wiązałoby się z nieproporcjonalnymi
kosztami albo
b) szczególnego zastosowania produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek, nie są
dostępne rozwiązania alternatywne lub nie można ich stosować ze względów
technicznych

lub

bezpieczeństwa

lub

nie

można

zapewnić

dostaw

wodorofluorowęglowodorów bez poniesienia nieproporcjonalnych kosztów.
5. W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku oddziałów wnioskodawcy, dane, o których mowa
w ust. 4 pkt 5-17 i ust. 4a pkt 5, podaje się dla każdego oddziału oddzielnie.
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje wniosek wyspecjalizowanej jednostce,
o której mowa w art. 16, w celu wydania opinii. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106
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2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) nie stosuje się.
7. Wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16, wydaje opinię w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej
jednostki, o której mowa w art. 16, może w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie, wyjaśnienie dotyczące informacji zawartych
we wniosku lub usunięcie braków formalnych w terminie 14 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Po otrzymaniu uzupełnienia, wyjaśnienia lub
poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie przepisy ust. 6 i 7 stosuje się
odpowiednio.
9. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej
jednostki, o której mowa w art. 16, weryfikuje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia złożenia wniosku lub otrzymania uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawionego
wniosku.
10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska
występuje z wnioskiem o odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 1a, do Komisji
Europejskiej.
11. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska
odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wystąpienia z wnioskiem o odstępstwa, o
których mowa w ust. 1 i 1a, do Komisji Europejskiej.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wniosków, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i
przejrzystości danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4.
13. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzory wniosków, o których mowa w ust.
1a, w formie dokumentu elektronicznego.

Art. 7.
1. Tworzy się rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na
przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących,
stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe
substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze
substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych.
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użyciu systemów teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590). Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze
jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. Rejestr jest jawny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia rejestr w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.
5. Rejestr zawiera w zależności od przedmiotu wniosku:
1) nazwę przedsiębiorstwa lub operatora;
2) adres i siedzibę, a w przypadku przedsiębiorstwa lub operatora będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności;
3) numer

telefonu,

adres

poczty

elektronicznej

lub

adres

strony

internetowej

przedsiębiorstwa lub operatora - o ile je posiada;
4) informację, czy przedsiębiorstwo jest producentem nowych substancji, stosującym te
substancje, czy wprowadzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej te substancje;
5) nazwy chemiczne nowych substancji;
6) w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest stosującym nowe substancje - rodzaj
zastosowania;
7) informację, czy przedsiębiorstwo stosuje substancje kontrolowane w charakterze
substratów, czy prowadzi ich niszczenie.

Art. 8.
1. Autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art.
13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, udziela minister właściwy do spraw
środowiska poprzez wpisanie podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. Autoryzacja może zostać udzielona przedsiębiorstwu lub operatorowi, który spełnia
następujące wymagania:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w działalności związanej ze stosowaniem
gazowych środków gaśniczych lub obrotem takimi środkami;
2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów;
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zabezpieczonych przed promieniami UV i wilgocią, w warunkach zapewniających
zminimalizowanie ich emisji do środowiska.
3. Wniosek o udzielenie autoryzacji zawiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-3, i
sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 8.
4. Do wniosku o udzielenie autoryzacji załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań, o
których mowa w ust. 2 pkt 3, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Wniosek o udzielenie autoryzacji oraz oświadczenia dołączane do niego składa się w
formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci
elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się w kopii lub elektronicznej kopii. Minister
właściwy do spraw środowiska może żądać od przedsiębiorstwa lub operatora
przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
6. W przypadku niezłożenia dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4,
minister właściwy do spraw środowiska odmawia udzielenia autoryzacji, w drodze decyzji
administracyjnej.
7. Minister właściwy do spraw środowiska cofa udzieloną autoryzację i wykreśla
przedsiębiorstwo lub operatora z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w drodze decyzji
administracyjnej, w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub operator przestały spełniać
wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3.

Art. 9.
1. Przedsiębiorstwa

produkujące,

stosujące

lub

wprowadzające

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub
do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, oraz przedsiębiorstwa stosujące substancje kontrolowane w charakterze
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 558 substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz prowadzące
niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do tego
rozporządzenia, obowiązane są uzyskać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. W przypadku przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze
substratów lub do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera
dane i informacje, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-6.
3. W przypadku przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze
substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz prowadzących
niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do tego
rozporządzenia wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera dane i
informacje, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-3 i 7, oraz:
1) w przypadku gdy przedsiębiorstwo stosuje substancje kontrolowane w charakterze
substratów:
a) nazwę chemiczną substancji kontrolowanej,
b) skrócony opis procesu, w którym substancja jest stosowana, z określeniem reakcji
chemicznej zachodzącej w tym procesie, w której substancja kontrolowana ulega
całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego,
c) nazwę chemiczną produktu otrzymywanego w tym procesie w wyniku transformacji
chemicznej substancji kontrolowanej,
d) wielkość emisji substancji kontrolowanej w tym procesie;
2) w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi niszczenie substancji kontrolowanej skrócony opis technologii niszczenia.
4. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej na formularzu według wzoru określonego
w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wpisania przedsiębiorstwa stosującego
substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz prowadzących niszczenie
substancji kontrolowanych do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w drodze decyzji
administracyjnej, w przypadku gdy stosowanie substancji kontrolowanej w charakterze
substratu jest niezgodne z definicją substratu zawartą w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (WE)
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technologiami wymienionymi w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
6. Przedsiębiorstwa, które uzyskały wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, i
zaprzestały prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, są obowiązane
poinformować o tym fakcie ministra właściwego do spraw środowiska, pismem w postaci
elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w terminie 60 dni od dnia zaprzestania prowadzenia
takiej działalności.
7. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6,
wykreśla przedsiębiorstwo z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7
ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności danych i informacji
przedstawianych we wnioskach oraz zapewnienia możliwości identyfikacji halonów,
nowej substancji lub substancji kontrolowanej stosowanej w charakterze substratu i
technologii niszczenia, oraz identyfikacji przedsiębiorstw lub operatorów.

Art. 14.
1. Dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych i
klimatyzacyjnych, pomp ciepła, urządzeń będących agregatami chłodniczymi w
samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, urządzeń będących
organicznymi obiegami Rankine'a, zawierających co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów
cieplarnianych, jak również dla urządzeń będących rozdzielnicami elektrycznymi
zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2
lub stacjonarnych urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów
cieplarnianych w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 517/2014, sporządza się w formie Karty Urządzenia, a w
przypadku urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej
zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton
ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, w formie Karty Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej.
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ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, operator sporządza i prowadzi oddzielnie dla
każdego urządzenia, w tym także dla wyłączonego z eksploatacji lub użycia
nieprzekazanego do unieszkodliwienia, zawierającego ilości substancji kontrolowanych
lub ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 3.
3. Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają w
szczególności:
1) dane urządzenia;
2) nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został
nadany, a w przypadku operatora będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą - adres wykonywania działalności, a także imię i nazwisko, numer telefonu i
adres poczty elektronicznej wszystkich osób kontaktowych wyznaczonych przez
operatora, którym został przez niego nadany dostęp do karty, imię i nazwisko osoby, która
założyła kartę, i każdej osoby, która dokonała wpisu do karty, datę sporządzenia karty
oraz datę dokonania każdego kolejnego wpisu do karty;
3) dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego, a w przypadku mieszanin - dane dotyczące składu mieszaniny, zawartych
w urządzeniu w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości substancji
kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego dodanych i odzyskanych podczas
wykonywania czynności określonych w pkt 4, informacje, czy dodany gaz lub substancja
zostały poddane recyklingowi lub regeneracji, a także nazwę i adres zakładu, w którym
poddano je recyklingowi lub dokonano regeneracji, oraz - w wymaganych przypadkach numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej te czynności oraz numer certyfikatu
przedsiębiorcy zatrudniającego taką osobę;
4) zestawienie

wykonanych

czynności

dotyczących

instalowania,

konserwacji

lub

serwisowania i kontroli szczelności, naprawy oraz naprawy nieszczelności i likwidacji
urządzenia, w tym:
a) wyniki kontroli szczelności, zawierające w szczególności informację o stwierdzonych
przyczynach nieszczelności, jeżeli została wykryta, naprawy nieszczelności i ponownej
kontroli szczelności zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
b) informacje na temat przekazania do unieszkodliwienia lub unieszkodliwiania substancji
kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego albo likwidacji urządzenia,
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- 561 c) informacje na temat instalowania systemów wykrywania wycieków w urządzeniu oraz ich
kontrolowania zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
d) informacje na temat odzysku z urządzenia substancji kontrolowanych albo fluorowanych
gazów cieplarnianych,
e) nazwę i siedzibę podmiotu, imię i nazwisko osoby wykonującej te czynności, a w
przypadku gdy wymagany jest certyfikat dla personelu - numer certyfikatu dla personelu
osoby wykonującej te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania;
5) jeżeli urządzenie zostało zlikwidowane - środki podjęte w celu odzyskania i
unieszkodliwienia substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych,
które były zawarte w zlikwidowanym urządzeniu;
6) informację, czy został zainstalowany system wykrywania wycieków zgodny z wymogami
rozporządzenia (UE) nr 517/2014.
4. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie
15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w
przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania - w terminie 15 dni roboczych od dnia
zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem
cieplarnianym. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
sporządza się niezależnie od tego, czy urządzenie jest już eksploatowane w miejscu
funkcjonowania, do którego zostało dostarczone, lub w miejscu, w którym zostało
zainstalowane.
5. Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w art. 16 pkt 6, wynika, że dane zawarte w Karcie
Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają błędy,
wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16, informuje o tym operatora.
Operator jest obowiązany do dokonania korekty w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania tej informacji.
6. Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowią element
Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19, i są sporządzane w postaci
elektronicznej. Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia oraz Karty Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej operator jest obowiązany do zarejestrowania się w
Centralnym Rejestrze Operatorów poprzez wypełnienie w tym rejestrze formularza
rejestracyjnego.
7. W przypadku urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej

Polskiej,

Karty

Urządzenia

oraz
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- 562 Przeciwpożarowej nie stanowią elementu Centralnego Rejestru Operatorów, o którym
mowa w art. 19.
8. Operatorzy urządzeń, o których mowa w ust. 7, są obowiązani do przekazywania
Ministrowi Obrony Narodowej rocznych sprawozdań zawierających informacje z
prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym Kart Urządzenia oraz Kart
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego
po roku, którego informacje dotyczą.
9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 8, zawierają nazwę operatora, rodzaj urządzenia,
rodzaj i ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego
w urządzeniu oraz ilość tej substancji lub tego gazu odzyskaną z urządzenia i dodaną do
urządzenia w ciągu danego roku kalendarzowego, a także informacje o każdym
sprawdzeniu pod względem wycieków w danym roku kalendarzowym oraz o likwidacji
urządzenia i środkach podjętych w celu odzyskania i unieszkodliwienia substancji
kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, które były zawarte w
zlikwidowanym urządzeniu.
10. Minister

Obrony

Narodowej

przygotowuje

zbiorcze

zestawienie

otrzymanych

sprawozdań, o których mowa w ust. 8, i przesyła je, w postaci elektronicznej, do
wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku, którego to zestawienie dotyczy.
11. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór sprawozdania, o którym mowa w
ust. 8, w formie dokumentu elektronicznego.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór Karty Urządzenia oraz wzór Karty
Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w formie dokumentu elektronicznego.
13. Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się przez ich
wypełnienie w Centralnym Rejestrze Operatorów, o którym mowa w art. 19, w zakresie
danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 6, oraz zatwierdzenie danych.
14. W przypadku gdy w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej substancja
kontrolowana zostanie zastąpiona fluorowanym gazem cieplarnianym albo fluorowany
gaz cieplarniany zostanie zastąpiony innym fluorowanym gazem cieplarnianym, należy
dokonać zamknięcia odpowiednio dotychczasowej Karty Urządzenia albo Karty Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej i sporządzić nową Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu
Ochrony Przeciwpożarowej.
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kontrolowana albo fluorowany gaz cieplarniany zostaną zastąpione substancją
alternatywną niebędącą substancją kontrolowaną ani fluorowanym gazem cieplarnianym,
należy dokonać zamknięcia odpowiednio Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej.
Art. 18.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez
wyspecjalizowaną jednostkę zadań określonych w art. 16.
2. Wyspecjalizowana jednostka przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska
sprawozdanie z wykonania zadań określonych w art. 16 za rok poprzedni w terminie do
dnia 31 maja roku następnego.
3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do
spraw środowiska może zażądać jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym
pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli wyspecjalizowanej
jednostki w zakresie wykonywanych przez nią zadań określonych w art. 16, w
szczególności w przypadku gdy w wyznaczonym terminie wyspecjalizowana jednostka
nie uzupełni sprawozdania lub nie udzieli dodatkowych wyjaśnień, a także jeśli złożone
sprawozdanie pomimo uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień budzi
zastrzeżenia.
5. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o kontroli w administracji rządowej.
6. Kierownik

wyspecjalizowanej

jednostki

jest

obowiązany

do

realizacji

zaleceń

pokontrolnych wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
7. Analizy i opracowania danych przekazywanych do Centralnego Rejestru Operatorów, o
którym mowa w art. 19, oraz do bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, i danych
zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 14 ust. 10, art. 40 ust. 6
oraz art. 41 ust. 5, a także analizy i opracowania dotyczące wykonywania bieżących
zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji kontrolowanych oraz fluorowanych
gazów cieplarnianych, są wykonywane przez wyspecjalizowaną jednostkę na zlecenie
ministra właściwego do spraw środowiska.
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organom administracji publicznej.
9. Wyspecjalizowana jednostka może sporządzać odpłatnie, na podstawie informacji
zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów, o którym mowa w art. 19, i bazie danych,
o której mowa w art. 41 ust. 1, analizy i opracowania na zlecenie organów administracji
publicznej innych niż minister właściwy do spraw środowiska oraz organizacji samorządu
gospodarczego i organizacji pracodawców.
10. Analizy i opracowania sporządzone na zlecenie podmiotów innych niż organy
administracji publicznej nie mogą zawierać informacji umożliwiających identyfikację
operatorów oraz osób dokonujących wpisów do Kart Urządzenia i Kart Systemu Ochrony
Przeciwpożarowej, podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w
art. 39 ust. 1.
Art. 19.
1. Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane zawarte w tych
kartach gromadzi się, w postaci dokumentów elektronicznych, w Centralnym Rejestrze
Operatorów dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub
co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, zwanym dalej
"Centralnym Rejestrem Operatorów".
2. (uchylony).
3. Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Operatorów są zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika
wyspecjalizowanej jednostki oraz operatorzy urządzeń lub osoby przez nich upoważnione.
4. Operator urządzenia oraz upoważniona przez niego osoba mają dostęp do zawartych w
Centralnym Rejestrze Operatorów danych dotyczących wyłącznie tego urządzenia.
5. Dane jednostkowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) zawarte w Centralnym Rejestrze Operatorów
podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
6. Administratorem

danych

zawartych

w

Centralnym

Rejestrze

Operatorów

jest

wyspecjalizowana jednostka.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów, gromadzenia w nim danych, a także
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rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6, biorąc pod uwagę:
1) potrzebę prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów w systemie teleinformatycznym i
automatycznego przekazywania do niego danych w tym systemie oraz potrzebę
zapewnienia możliwości korzystania z danych dotyczących operatorów i osób
przekazujących dane;
2) konieczność zapewnienia ochrony danych operatorów i osób przekazujących dane;
3)

potrzebę zapewnienia kompletności i przejrzystości danych operatora urządzenia oraz
konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji osoby dokonującej wpisu w Karcie
Urządzenia oraz Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Art. 41.
1. Dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 1, przekazywane przez
podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach, gromadzi się w bazie
danych, zwanej dalej "bazą danych".
2. Wszelkie dane zawarte w bazie danych, o której mowa w ust. 1, są zabezpieczone, a dostęp
do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika wyspecjalizowanej
jednostki.
3. (uchylony).
3a. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone odrębnie dla każdego podmiotu
przekazującego sprawozdanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1.
3b. Zapisywanie danych, o których mowa w ust. 1, w systemie następuje po zatwierdzeniu ich
kompletności i poprawności przez osobę przekazującą dane.
3c. Do czasu zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 3b, system umożliwia tymczasowe
zapisanie danych, o których mowa w ust. 1, przez osobę przekazującą dane, oraz ich
modyfikację i uzupełnianie.
3d. Dane podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1,
są zabezpieczone przed:
1) działaniem osób lub oprogramowania, których celem jest uzyskanie nieuprawnionego
dostępu do bazy lub dokonywanie nieuprawnionej zmiany danych w bazie;
2) utratą danych w bazie spowodowaną w szczególności awarią zasilania lub zakłóceniami
w sieci zasilającej.
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chronione przez zastosowanie mechanizmów:
1) ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności przez zastosowanie zapory
sieciowej;
2) ochrony przed oprogramowaniem złośliwym, w szczególności przez zastosowanie
oprogramowania antywirusowego;
3) zapewnienia dostępności danych, w szczególności przez tworzenie kopii zapasowych
danych;
4) zapewnienia poufności danych, w szczególności przez przechowywanie danych w formie
zaszyfrowanej;
5) rozliczalności działań związanych z dostępem do danych;
6) reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych, w szczególności
mechanizmów:
a) monitorowania aktualności wdrożonych zabezpieczeń,
b) wykrywania incydentów,
c) podejmowania działań związanych z wyjaśnianiem zaistniałych incydentów,
d) przywracania systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane, do stanu
niezakłóconego funkcjonowania po zaistniałym incydencie.
3f. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
określi wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 1, oraz wzór sprawozdania, o
którym mowa w art. 40 ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego.
4. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i
przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające
informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub
obiektach na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych
rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego
sprawozdaniem

oraz

zmagazynowanych

na

dzień

31

grudnia

roku

objętego

sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach
podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego
za rok poprzedni.
5. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i
przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
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będące

na

wyposażeniu

jednostek

organizacyjnych

Sił

Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują do Ministra Obrony Narodowej sprawozdania, o
których mowa w ust. 4, w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, w
terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni. Sprawozdania w postaci elektronicznej
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Minister Obrony Narodowej przygotowuje zbiorcze zestawienie
sprawozdań i przekazuje je do wyspecjalizowanej jednostki, w postaci elektronicznej, do
dnia 31 marca za rok poprzedni.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego
sposobu przekazywania danych o ilościach poszczególnych halonów zawartych w
poszczególnych rodzajach sprzętu i poszczególnych rodzajach obiektów, a także o
ilościach

poszczególnych

halonów

zastosowanych

i

zmagazynowanych

do

poszczególnych zastosowań krytycznych i działaniach, jakie są podejmowane przez
użytkowników w celu zastosowania technologii alternatywnych.

Art. 42.
1. Ilekroć przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące substancji zubożających warstwę
ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych stanowią o wykonywaniu czynności
przez właściwe organy państwa członkowskiego, czynności te wykonuje minister
właściwy do spraw środowiska, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
2. Do zadań ministra właściwego do spraw środowiska należy notyfikacja informacji między
Rzecząpospolitą Polską a Komisją Europejską w zakresie spraw objętych przepisami
prawa Unii Europejskiej dotyczącymi substancji zubożających warstwę ozonową lub
fluorowanych gazów cieplarnianych.

Art. 45.
1. Kontrolę:
1) przestrzegania przepisów ustawy, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z zastrzeżeniem
ust. 5, rozporządzenia (UE) nr 517/2014, z wyłączeniem przepisów dotyczących
systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic, certyfikacji i zaświadczeń, rozporządzenia
(UE) nr 291/2011, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2068 z dnia 17
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i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających
fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 39), zwanego dalej
"rozporządzeniem (UE) 2015/2068", rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr
1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określającego format i sposób składania
sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 318 z
05.11.2014, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014", oraz
rozporządzenia (WE) nr 1516/2007,
2) w zakresie posiadania wymaganych certyfikatów wynikających z rozporządzenia (UE)
2015/2067, rozporządzenia (UE) 2015/2066 oraz rozporządzenia (WE) nr 306/2008,
3) przestrzegania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2
czerwca 2016 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy
wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
napełnionych

wodorofluorowęglowodorami

i

weryfikacji

tych

deklaracji

przez

niezależnego audytora (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 1), zwanego dalej
"rozporządzeniem (UE) 2016/879",
4) w zakresie posiadania wymaganych zaświadczeń wynikających z rozporządzenia (WE) nr
307/2008
- sprawują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
2. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolują postępowanie z substancjami
kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i
pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz postępowanie z produktami i
urządzeniami, zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane gazy
cieplarniane lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Kontrolę:
1) przestrzegania przepisów ustawy, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, rozporządzenia
(UE) nr 517/2014, z wyłączeniem przepisów dotyczących certyfikacji i zaświadczeń oraz
z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 i 2, rozporządzenia (WE) nr 1497/2007, rozporządzenia (UE)
nr 1191/2014 oraz rozporządzenia (UE) 2015/2068,
2) w zakresie posiadania wymaganych certyfikatów wynikających z rozporządzenia (WE) nr
304/2008, dotyczących systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic
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4. Organy

Państwowej

Straży

Pożarnej

kontrolują

postępowanie

z

substancjami

kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i
pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami
zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane gazy cieplarniane
lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane.
5. Kontrolę w zakresie zastosowań krytycznych halonów w odniesieniu do poszczególnych
kategorii sprzętu lub obiektu wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr
1005/2009 wykonują:
1) dla kategorii 1-3 i 7 oraz dla kategorii 4 i 8 w odniesieniu do statków powietrznych i
obiektów o przeznaczeniu wojskowym - Minister Obrony Narodowej lub organy przez
niego wskazane;
2) dla kategorii 4 w odniesieniu do cywilnych statków powietrznych i kategorii 6 - organy
Inspekcji Ochrony Środowiska;
3) dla kategorii 5, 8 w odniesieniu do obiektów o przeznaczeniu innym niż wojskowe i
kategorii 9 - organy Państwowej Straży Pożarnej.
6. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w związku ze sprawowaną kontrolą mogą żądać
udzielenia informacji i okazania dokumentów związanych z postępowaniem przez dany
podmiot z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami
cieplarnianymi oraz pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, a także
odpowiednio produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy, w
szczególności

udostępniania

Kart

Urządzeń

lub

Kart

Systemów

Ochrony

Przeciwpożarowej.
7. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w związku ze sprawowaną kontrolą mogą żądać
okazania do wglądu pojemników zawierających substancje kontrolowane, nowe
substancje, fluorowane gazy cieplarniane i pozostałe fluorowane gazy cieplarniane oraz
udostępniania tych pojemników w celu sprawdzenia zgodności ich zawartości z
dokumentacją, za pomocą identyfikatora lub przez pobranie próbki w celu
przeprowadzenia odpowiedniej analizy laboratoryjnej.
8. Organy, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, podczas stosowania identyfikatora syntetycznych
czynników chłodniczych i przeciwpożarowych nie są obowiązane do posiadania
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dokumentów

uprawniających

do

wykonywania

czynności

z

jego

zastosowaniem.
9. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz kontrolowana osoba fizyczna zatrudniona w takiej jednostce, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli organom
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organom Państwowej Straży Pożarnej w związku ze
sprawowaną kontrolą.
10. Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej przedstawiają odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z kopią do wiadomości ministra
właściwego do spraw środowiska, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,
sprawozdanie z przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych,
nowych substancji, fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych fluorowanych
gazów cieplarnianych w roku poprzednim, w zakresie swoich kompetencji.
11. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, obejmuje:
1) informację o liczbie podmiotów skontrolowanych w roku, którego dotyczy sprawozdanie;
2) wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli z podziałem na kategorie:
a) kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków niezwiązanych z bezpośrednim
oddziaływaniem na środowisko, takich jak: nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie
dokumentacji, niesporządzenie lub niesporządzenie w terminie Karty Urządzenia lub
Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, nieprzekazywanie lub nieprzekazywanie w
terminie danych do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej lub
ich

korekt

do

Centralnego

Rejestru

Operatorów

lub

nieprzekazywanie

lub

nieprzekazywanie w terminie sprawozdań lub ich korekt do bazy danych lub do Komisji
Europejskiej, nieetykietowanie lub niewłaściwe etykietowanie pojemników, produktów i
urządzeń,

nierejestrowanie

się

w

elektronicznym

rejestrze

kontyngentów

na

wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu zgodnie z przepisami art. 17
rozporządzenia (UE) nr 517/2014,
b) kategoria 2 - naruszenie obowiązków związanych z bezpośrednim oddziaływaniem na
środowisko, takich jak: wykonywanie czynności wymagających certyfikatu bez jego
posiadania, niezapewnienie dokonywania odzysku lub przeprowadzania kontroli
szczelności,

przeprowadzanie

kontroli

szczelności

niezgodnie

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

z

wymaganiami,

- 571 użytkowanie systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic zawierających halony
nieprzeznaczone do zastosowań krytycznych, gromadzenie halonów bez posiadania
autoryzacji, stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych do celów zabronionych na
mocy art. 13 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, niezastosowanie się do ograniczeń w
zakresie wprowadzania do obrotu, a także sprzedaży i nabywania fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
lub od nich uzależnionych, określonych w art. 11 i art. 14-16 rozporządzenia (UE) nr
517/2014,
c) kategoria 3 - bezpośrednie zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w
postępowaniu z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
takimi jak niedokonanie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów
cieplarnianych z pojemników przed ich unieszkodliwieniem;
3) informacje o działaniach pokontrolnych podjętych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
lub Państwową Straż Pożarną w roku, którego dotyczy sprawozdanie;
4) informacje o skuteczności działań pokontrolnych podjętych przez Inspekcję Ochrony
Środowiska lub Państwową Straż Pożarną w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy
sprawozdanie;
5) charakterystykę podmiotów skontrolowanych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, z
podziałem na grupy podmiotów:
a) grupa I - podmioty stosujące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy
cieplarniane,
b) grupa II - operatorzy urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane
gazy cieplarniane,
c) grupa III - podmioty dokonujące obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową lub
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, lub pozostałymi fluorowanymi substancjami lub
produktami i urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową lub
fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane lub od nich
uzależnionymi;
6) podsumowanie i wnioski.
12. Organy, o których mowa w ust. 5, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie z kontroli, o
której mowa w ust. 5, w roku poprzednim, w zakresie swoich kompetencji.
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1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolują przywóz i wywóz substancji
zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów i
urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane lub od
nich uzależnionych.
2. Substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, a także
produkty i urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub
fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione zatrzymane przez organ celny w
związku z nielegalnym wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej podlegają
cofnięciu poza ten obszar, a w przypadku gdy cofnięcie nie jest możliwe - towary te są
traktowane jako odpady i podlegają unieszkodliwieniu w trybie określonym w ustawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) na koszt
osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.
3. W przypadku braku możliwości unieszkodliwienia substancji zubożających warstwę
ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także pozostałych towarów
wymienionych w ust. 2, na koszt osoby, o której mowa w ust. 2, koszty unieszkodliwienia
pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, przeznaczone na unieszkodliwienie substancji
zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także
pozostałych towarów wymienionych w ust. 2, realizowane przez państwową jednostkę
budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).
5. Organy Krajowej Administracji Skarbowej przedkładają ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, do dnia 31 marca roku następnego, sprawozdanie zawierające:
1) raport z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej, a także produktu lub
urządzenia zawierających taką substancję lub od niej uzależnionych, w danym roku
kalendarzowym, w tym:
a) roczne dane o ilości zatrzymanej substancji kontrolowanej, a także o ilości zatrzymanego
produktu i urządzenia zawierających taką substancję lub od niej uzależnionych, oraz o
terminie przekazania ich do unieszkodliwienia, z podaniem nazwy i adresu podmiotu,
któremu ta substancja, produkt lub urządzenie zostały przekazane do unieszkodliwienia,
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do osób, które dokonały nielegalnego przywozu lub wywozu substancji kontrolowanej, a
także produktu lub urządzenia zawierających taką substancję lub od niej uzależnionych;
2) informację o przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym szkoleniach i działaniach
promocyjnych, wspomagających ograniczenie nielegalnego przywozu lub wywozu
substancji kontrolowanych, a także produktów i urządzeń zawierających taką substancję
lub od niej uzależnionych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, w formie
dokumentu elektronicznego.
Art. 50.
1. W przypadku niezrealizowania przez wyspecjalizowaną jednostkę zaleceń, o których mowa
w art. 18 ust. 6, minister właściwy do spraw środowiska nakłada na wyspecjalizowaną
jednostkę, w drodze decyzji administracyjnej, administracyjną karę pieniężną w
wysokości od 20 000 zł do 250 000 zł, w zależności od wagi zaleceń oraz stopnia
uchybienia w ich realizacji przez wyspecjalizowaną jednostkę.
2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska. Wpływy z tytułu kar
pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 51.
1. Administracyjne kary pieniężne za czyny określone w art. 47 pkt 1-3, 5, 7, 9, 11-14, 16, 1821, art. 48 pkt 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13-15, 16, 18, 19, 21, 23-25, 27-29, 31-33 oraz art. 49 pkt
1, 2 i 4-11 wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska.
2. Administracyjne kary pieniężne za czyny określone w art. 47 pkt 4, 6, 8, 10, 15 i 17, art. 48
pkt 1, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 22, 26, 30 i 34 oraz art. 49 pkt 3 wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.
3. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 47-49, wnosi się odpowiednio na
rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo właściwego
organu Państwowej Straży Pożarnej. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód
budżetu państwa.
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organów podatkowych przysługują odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska albo właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej albo ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.
5. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 47-49,
uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko,
dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym
przepisami ustawy oraz skutki naruszenia.
6. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń
lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy
organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.
7. Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia
upłynęły 3 lata.
Art. 70.
1. W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków dla Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi 5 805 000,00 zł, w tym w:
1) 2015 r. - 660 000,00 zł;
2) 2016 r. - 510 000,00 zł;
3) 2017 r. - 600 000,00 zł;
4) 2018 r. - 536 000,00 zł;
5) 2019 r. - 549 000,00 zł;
6) 2020 r. - 562 000,00 zł;
7) 2021 r. - 576 000,00 zł;
8) 2022 r. - 590 000,00 zł;
9) 2023 r. - 604 000,00 zł;
10) 2024 r. - 618 000,00 zł.
2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy
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okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:
1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,
2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,
3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10%
- minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na
wstrzymaniu wydatków.

U S T A W A z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

uwaga:
użyte w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 10 w ust. 4 i 7–9, w art. 18 w ust. 3
i 5, w art. 21 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7, w art.
23 w ust. 2–5, w art. 24, w art. 25a w ust. 6, w art. 26 w ust. 4, w art.
26d w ust. 2 i 3, w art. 26e w ust. 1 i 3, w art. 27 w ust. 3a i 4, w art. 29
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30 w ust. 1, w art. 32 w
ust. 4, 6, w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 oraz w ust.
10 w pkt 1, w art. 34 w ust. 3, 10–13 i 17, w art. 36 w ust. 6 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 37 w ust. 5, w art. 38 w ust. 5 i 6a,
w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 40a
w ust. 1, 5, 8 i 10, w art. 40b, w art. 41 w ust. 1 i 2, w art. 42, w art. 44,
w art. 46 w ust. 1, 2, 5 i 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w
art. 47 w ust. 4, 5, 9 i 10 i w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w
art. 48 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 49 w ust. 5, w
art. 50 w ust. 1 i 2, w art. 59 w ust. 3–5, w art. 65 w ust. 1, 2, 4 i 5, w
art. 66 w ust. 3, 4, 7, 8 i 10, w art. 68 w ust. 1 i 8, w art. 70 w ust. 1, 3,
3b–3d, 5–6, 8, 10 i 12, w art. 71 w ust. 9–12, w art. 72 w ust. 6 i 7, w
art. 73 w ust. 9 i 10, w art. 75 w ust. 1, w art. 76 w ust. 1 i 2, w art. 77 w
ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 79 w ust. 1 we
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wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 90, w art. 96, w art. 101 w ust. 1
we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 5, w art. 106 w ust. 4, w art.
109 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 i 4 oraz w art. 150 w ust. 2 i w
ust. 3 w części wspólnej, w różnym przypadku, wyrazy [minister
właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw klimatu>

Art. 4.
Minister właściwy do spraw środowiska:
1) jest organem właściwym do wykonywania zadań wynikających z:
a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1031/2010",
b)

rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2067,

c) rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013,
e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w
sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału
bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8),
zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331"
- chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej;
2) pełni funkcję punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 70 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (UE) 2018/2067;
3) prowadzi koordynację, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (UE) nr
601/2012.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 577 Art. 6.
Minister właściwy do spraw środowiska w sprawach rozstrzyganych na podstawie ustawy jest
organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz.
149 i 650), w stosunku do:
1) marszałka województwa;
2) starosty;
3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Art. 10.
1. Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, podmiot
ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym
rejestrze o:
1) odmowie dokonania czynności przez Krajowy ośrodek w zakresie otwierania rachunku,
aktualizacji danych dotyczących rachunku, zamykania rachunku w rejestrze Unii oraz
zatwierdzania

upoważnionego

przedstawiciela

i

dodatkowego

upoważnionego

przedstawiciela, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 25 ust. 3 oraz art. 28
rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013;
2) zawieszeniu dostępu upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego
przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów, do których upoważniony
przedstawiciel miałby w przeciwnym przypadku dostęp, o którym mowa w art. 34 ust. 1-4
rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dokonanie czynności w rejestrze Unii;
2) określenie rodzaju czynności, której dokonania odmówiono, ze wskazaniem jej podstawy
prawnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 389/2013;
3) uzasadnienie odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
4) pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od odmowy dokonania czynności
przez Krajowy ośrodek, zgodnie z art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 oraz art. 25 ust. 3
rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) oznaczenie posiadacza rachunku w rejestrze Unii, którego dotyczy zawieszenie dostępu;
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3) pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od zawieszenia dostępu, o którym
mowa w art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, zgodnie z art. 34 ust.
6 tego rozporządzenia.
4. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem Krajowego ośrodka do
ministra właściwego do spraw środowiska, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
informacji.
5. Termin do wniesienia sprzeciwu podlega przywróceniu, jeżeli podmiot ubiegający się o
otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacz rachunku w tym rejestrze
uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
6. W przypadku gdy Krajowy ośrodek uzna sprzeciw w całości za uzasadniony, w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania, podejmuje czynność, której dokonania odmówił, albo
przywraca dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego
przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów z tego rachunku.
7. W przypadku gdy Krajowy ośrodek nie uzna sprzeciwu w całości za uzasadniony, w
terminie określonym w ust. 6, przekazuje sprzeciw do ministra właściwego do spraw
środowiska.
8. Minister właściwy do spraw środowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu
wydaje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części i nakazuje Krajowemu
ośrodkowi dokonanie danej czynności albo przywrócenie dostępu albo wydaje decyzję o
odmowie uwzględnienia sprzeciwu.
9. Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw środowiska
przekazuje Krajowemu ośrodkowi.
10. Krajowy ośrodek wykonuje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części, w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Art. 18.
1. Uprawnienia do emisji wydane na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii w
liczbie większej niż ustalona w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 albo
stosownie do informacji, o której mowa w art. 26 ust. 4, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12 lub
art. 71 ust. 11, albo stosownie do informacji, o której mowa w art. 73 ust. 10, albo wydane
na rachunek posiadania operatora statków powietrznych w rejestrze Unii w liczbie
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"nadmiarowo wydanymi uprawnieniami do emisji", podlegają zwrotowi.
2. Krajowy ośrodek występuje z wnioskiem o zwrot nadmiarowo wydanych uprawnień do
emisji do prowadzącego instalację oraz do operatora statków powietrznych. Prowadzący
instalację oraz operator statków powietrznych zwracają nadmiarowo wydane uprawnienia
do emisji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli prowadzący instalację albo operator statków powietrznych nie zwrócą nadmiarowo
wydanych uprawnień do emisji w terminie, o którym mowa w ust. 2, Krajowy ośrodek
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o prowadzącym
instalację oraz operatorze statków powietrznych, który nie dopełnił obowiązku zwrotu.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację albo operatora statków
powietrznych, ich adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby;
2) liczbę nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji, które nie zostały zwrócone.
5. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zwrotu równowartości
nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji, określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz
termin jej uiszczenia.
6. Przy obliczaniu kwoty podlegającej zwrotowi przyjmuje się jednostkową cenę uprawnienia
do emisji, która odpowiada średniej cenie uprawnienia do emisji notowanej na giełdach
ICE/ECX i EEX na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym realizowany był obrót
uprawnieniami do emisji, poprzedzającym dzień wydania decyzji, w przeliczeniu na złote
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym dzień wydania decyzji.

Art. 21.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, zawiera informacje o instalacji, w szczególności
dotyczące:
1) przynależności instalacji do sektora lub podsektora narażonego na znaczące ryzyko
ucieczki emisji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10a ust. 13
dyrektywy 2003/87/WE;
2) wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji;
3) początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej dla każdej podinstalacji;
4) historycznego poziomu działalności w instalacji;
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2. Początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oznacza
średnią z dwóch największych miesięcznych wielkości produkcji w podinstalacji w
okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. albo w okresie od dnia 1
stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - jeżeli instalacja w pierwszym okresie nie
działała albo działała krócej niż dwa miesiące, przyjmując, że podinstalacja działała przy
tym obciążeniu 720 godzin na miesiąc przez 12 miesięcy w roku.
3. Historyczny poziom działalności w instalacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa się dla
okresu odniesienia od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. albo dla okresu
odniesienia od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., jeżeli poziom
działalności w drugim okresie odniesienia jest wyższy.
4. Wstępna całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji stanowi sumę
wszystkich wstępnych rocznych liczb uprawnień do emisji dla podinstalacji obliczonych
zgodnie z art. 22 ust. 2.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i art. 68 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 71 ust. 3 pkt 1,
2) zakres i sposób gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności
produkcyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 2 pkt 2, i zainstalowanej zdolności
produkcyjnej, o której mowa w art. 71 ust. 3 pkt 2, w instalacji i podinstalacji w celu
określenia okresów odniesienia będących podstawą do wyliczania przydziału uprawnień
do emisji,
3) sposób określania historycznego poziomu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
oraz poziomów działalności, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt 3 i art. 71 ust. 3 pkt 3,
4) sposób obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitych wymagań dotyczących gromadzenia
i weryfikacji danych wykorzystywanych na potrzeby przydziału uprawnień do emisji.
6. Informacje o instalacji, o których mowa w ust. 1, podlegają weryfikacji przez weryfikatora
w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ust. 7. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w
zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację, mając na
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podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych.
8. Koszty weryfikacji informacji o instalacji ponosi prowadzący instalację.
9. Prowadzący instalację składa wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, nie później niż na
17 miesięcy przed dniem rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Wniosek złożony po
upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Do wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 1, dołącza się:
1) raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku;
2) protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji informacji o instalacji, o
których mowa w ust. 1;
3) opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje.
11. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w
ust. 1-3, 10, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 oraz wymogu
określonego w art. 20 ust. 2, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego instalację do
usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej
dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.

Art. 23.
1. Krajowy ośrodek przygotowuje wykaz instalacji wraz z obliczoną wstępną całkowitą
roczną liczbą uprawnień do emisji, zgodnie z art. 21 ust. 4.
2. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz, o
którym mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
opracowywaniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810).
4. Minister właściwy do spraw środowiska przedstawia wykaz, o którym mowa w ust. 1, do
akceptacji Radzie Ministrów.
5. Jeżeli Rada Ministrów zaakceptuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do
spraw środowiska przekazuje go Komisji Europejskiej.
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1. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wykazu w części, minister właściwy do spraw
środowiska, kierując się koniecznością realizacji obowiązku wykonania decyzji Komisji
dotyczącej wykazu, sporządza poprawiony w zakresie wskazanym w decyzji Komisji
wykaz. Do opracowania poprawionego wykazu przepisy art. 21-23 stosuje się
odpowiednio.
2. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wykazu w całości, minister właściwy do spraw
środowiska sporządza nowy wykaz. Do opracowania nowego wykazu stosuje się przepisy
art. 21-23.
Art. 25a.
1. Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji, przydzielona dla danej instalacji zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 albo stosownie do informacji, o której
mowa w art. 26 ust. 4, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12 lub art. 71 ust. 11, podlega korekcie w
przypadku zmian przepisów odnoszących się do zasad obliczania całkowitej rocznej
liczby uprawnień do emisji, o których mowa w art. 25 ust. 2.
2. Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji, przydzielona dla danej instalacji zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 albo stosownie do informacji, o której
mowa w art. 26 ust. 4, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12 lub art. 71 ust. 11, może podlegać
korekcie, jeżeli w trakcie sprawdzania:
1) wniosku, o którym mowa w art. 68 ust. 1, lub
2) informacji, o której mowa w art. 71 ust. 1
-

zostaną zidentyfikowane błędy mające znaczenie dla określenia liczby uprawnień do
emisji, które nie zostały spowodowane przez prowadzącego instalację.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian do wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 1, Krajowy ośrodek wzywa
prowadzącego instalację do przedłożenia zmienionego wniosku w terminie 60 dni od dnia
otrzymania wezwania.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 20 ust. 2, art. 21, art. 22, art.
23 ust. 1-3, art. 24 oraz art. 25 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5. Postępowanie w sprawie zmiany przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowej albo
postępowanie w sprawie zmiany przydzielonej liczby uprawnień do emisji w przypadku
znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o którym mowa w art. 71, wstrzymuje
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uprawnień do emisji, o której mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje zmieniony wykaz instalacji
zawierający korektę całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji Komisji Europejskiej.
7. Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2, powstanie podstawa do zwrotu
nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji, przepis art. 18 stosuje się odpowiednio.

Art. 26.
1. Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji przydzielona dla danej instalacji w przepisach
wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 podlega dostosowaniu do zmian w wykazie
sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10a ust. 13 dyrektywy 2003/87/WE.
2. Prowadzący instalację w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące
ryzyko ucieczki emisji przedkłada do Krajowego ośrodka informację o instalacji, o której
mowa w art. 21 ust. 1.
3. Przepisy art. 21-24 oraz art. 25 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
4. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra całkowitą roczną liczbę
uprawnień do emisji dostosowaną do zmian w wykazie sektorów lub podsektorów
narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

Art. 26d.
1. Krajowy ośrodek przygotowuje projekt wykazu instalacji, dla których planowany jest
przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej na
okres, na który przydzielane są uprawnienia.
2. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt wykazu,
o którym mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej wykaz instalacji,
o którym mowa w ust. 1.
Art. 26e.
1. Krajowy ośrodek określa dla instalacji wstępną liczbę uprawnień do emisji zgodnie z art.
14 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 i przekazuje informację o tej liczbie
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- 584 ministrowi właściwemu do spraw środowiska w celu zgłoszenia Komisji Europejskiej
zgodnie z art. 14 ust. 5 tego rozporządzenia.
2. Po określeniu przez Komisję Europejską współczynnika, o którym mowa w art. 14 ust. 6
rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, Krajowy ośrodek oblicza ostateczną roczną
liczbę uprawnień do emisji zgodnie z art. 16 ust. 8 tego rozporządzenia.
3. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra ostateczną roczną liczbę
uprawnień do emisji obliczoną zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE)
2019/331.
Art. 27.
1. W okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. instalacjom
wytwarzającym energię elektryczną, które były eksploatowane najpóźniej w dniu 31
grudnia 2008 r., lub instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku
których proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w tym dniu, mogą
być przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2. Za dzień faktycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego uznaje się dzień, w którym
zostały podjęte prace przygotowawcze związane z tym procesem.
3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w
przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31
grudnia 2008 r., mogą zostać wydane tej instalacji od roku, w którym rozpoczęto
eksploatację tej instalacji. Nie wydaje się uprawnień do emisji przydzielonych instalacji
na lata poprzedzające rok, w którym rozpoczęto eksploatację instalacji. Uprawnienia,
które nie zostały wydane instalacji wytwarzającej energię elektryczną do roku rozpoczęcia
eksploatacji, zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny
były zostać wydane tej instalacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
3a. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces
inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., jest
obowiązany niezwłocznie poinformować, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, ministra
właściwego do spraw środowiska o braku możliwości rozpoczęcia eksploatacji tej
instalacji przed upływem roku kalendarzowego, do którego został przypisany przydział
uprawnień. W przypadku przedłożenia powyższej informacji uprawnienia do emisji są
kierowane do aukcji na zasadach określonych w ust. 3 zdanie drugie.
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- 585 4. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces
inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r.,
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska i Krajowemu ośrodkowi
informację o oddaniu instalacji do użytkowania, w terminie 14 dni od dnia oddania tej
instalacji do użytkowania.
Art. 29.
1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz instalacji wytwarzających
energię elektryczną, o których mowa w art. 27 ust. 1, wraz z liczbą uprawnień do emisji
planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok okresu rozliczeniowego 20132020, kierując się decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609
final. dotyczącą wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału
bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej oraz
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648 final. - Odstępstwo
na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami - bezpłatne
uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej, w których Komisja Europejska
zaakceptowała złożony przez Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący przydziału
uprawnień do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w okresie
rozliczeniowym 2013-2020, a także powszechnym charakterem tego wykazu.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera listę instalacji wytwarzających energię
elektryczną, które kwalifikują się do przydziału uprawnień do emisji, wraz z liczbą
uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok okresu
rozliczeniowego 2013-2020, ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zgodnie z decyzją Komisji nr K
(2011) 1983 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału
instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na
mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE oraz z uwzględnieniem wytycznych
zawartych w Komunikacie Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania
art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) (Dz. Urz. UE C 99 z 31.03.2011, str. 9),
zwanym dalej "Komunikatem Komisji nr 2011/C 99/03", na podstawie:
1) zweryfikowanych emisji w latach 2005-2007 lub
2) wskaźnika wydajności ex ante.
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- 586 Art. 30.
1. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" krajowy plan inwestycyjny
sporządzony przez ministra właściwego do spraw energii na podstawie informacji
przekazanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne z uwzględnieniem
potrzeby modernizacji i poprawy infrastruktury, wspierania czystych technologii, a także
dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw, zatwierdzony przez Komisję
Europejską w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1, niezwłocznie po jego
zatwierdzeniu

przez

Komisję

Europejską,

uwzględniając

poufność

informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
2. Krajowy plan inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz zadań
inwestycyjnych, z określeniem dla każdego zadania inwestycyjnego w szczególności:
1) podmiotów podejmujących poszczególne zadania inwestycyjne;
2) okresu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz przewidywanych terminów
zakończenia realizacji tych zadań inwestycyjnych;
3) kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w poszczególnych latach;
4) wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia na
dostosowanie instalacji do przepisów w zakresie emisji przemysłowych, z wyjątkiem
kosztów sfinansowanych ze źródeł, stanowiących pomoc publiczną;
5) wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia na
dostosowanie do przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem kosztów
sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną;
6) wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do sfinansowania ze
środków krajowych i Unii Europejskiej, które stanowią pomoc publiczną.

Art. 32.
1. Zadania inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym są realizowane zgodnie z
zatwierdzonymi wskaźnikami zgodności.
2. Przez wskaźniki zgodności rozumie się parametry służące wykazaniu, że zadanie
inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji
nr 2011/C 99/03.
3. Wskaźniki zgodności określa załącznik nr 2 do ustawy.
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- 587 4. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym składa
do ministra właściwego do spraw środowiska, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed
dniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego, wniosek o zatwierdzenie
odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników
zgodności.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:
1) charakterystykę zadania inwestycyjnego;
2) proponowany wskaźnik lub wskaźniki zgodności oraz ich wartość:
a) przed rozpoczęciem realizacji zadania,
b) po zakończeniu realizacji zadania.
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek, o
którym mowa w ust. 4, w celu wydania opinii na temat prawidłowości doboru wskaźnika
lub wskaźników zgodności proponowanych w tym wniosku. Krajowy ośrodek przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw środowiska opinię w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej,
za pomocą formularza, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 36 ust. 6 pkt 1. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji:
1) zatwierdza proponowany we wniosku wskaźnik lub wskaźniki zgodności dla danego
zadania inwestycyjnego lub
2) odmawia zatwierdzenia proponowanego wskaźnika lub wskaźników zgodności w
przypadku gdy:
a) co najmniej jeden wskaźnik nie został dobrany prawidłowo dla realizacji danego zadania
inwestycyjnego lub
b) dobrany wskaźnik lub wskaźniki zgodności wskazują, że realizacja zadania nie przyniesie
efektu ekologicznego, lub
c) zadanie inwestycyjne, dla którego został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 4, nie
jest adekwatne w stosunku do zadania ujętego w krajowym planie inwestycyjnym.
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- 588 8a. W przypadku zbycia tytułu prawnego do instalacji nabywca tytułu prawnego jest
obowiązany wystąpić z wnioskiem o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 8, w
terminie 30 dni od dnia nabycia tytułu prawnego do instalacji.
9. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników
zgodności, w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia tego poświadczenia, chyba że
poświadczenie to sporządza minister właściwy do spraw środowiska.
10. Poświadczenie osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników zgodności sporządza:
1) minister właściwy do spraw środowiska w zakresie:
a) sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych,
b) sieci przesyłowych gazowych,
c) sieci ciepłowniczych
-

w formie zaświadczenia;

2) weryfikator w zakresie mocy osiągalnej, emisyjności, redukcji emisyjności lub w zakresie
zastosowanego paliwa - w formie opinii.
11. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności
sporządza się niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
12. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w
zakresie

mocy osiągalnej,

emisyjności,

redukcji

emisyjności

lub

w

zakresie

zastosowanego paliwa sporządza się, uwzględniając dane z 12 miesięcy, licząc od dnia
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, niezwłocznie po upływie tego okresu.
13. Koszty sporządzenia poświadczenia osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników
zgodności ponosi podmiot realizujący zadanie inwestycyjne.

Art. 34.
1. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym, w
terminie do dnia 30 września każdego roku, przedkłada Krajowemu ośrodkowi
sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego za okres
sprawozdawczy, zwane dalej "sprawozdaniem rzeczowo-finansowym", wraz z opinią
biegłego rewidenta, o której mowa w art. 36 ust. 2.
2. Sprawozdania rzeczowo-finansowego nie składa się, jeżeli w okresie sprawozdawczym nie
poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych. W takim przypadku podmiot realizujący
zadanie inwestycyjne przedkłada Krajowemu ośrodkowi odpowiednią informację w
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- 589 terminie, o którym mowa w ust. 1. Informacja zawiera również szczegółowe dane o
wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 3.
Informację składa się na formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6
pkt 4.
2a. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym w
terminie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Krajowemu ośrodkowi zbiorcze
zestawienie instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji, zwane dalej "zbiorczym
zestawieniem". Zbiorcze zestawienie składa się na formularzu według wzoru określonego
na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 6. Zbiorcze zestawienie zawiera w szczególności dane
identyfikujące podmiot realizujący zadanie inwestycyjne, informacje o kosztach
poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, informacje o instalacjach,
którym zostaną wydane uprawnienia do emisji, oraz informacje o liczbie uprawnień do
emisji.
3. Jeżeli przyczyną nieponiesienia kosztów inwestycyjnych jest wstrzymanie realizacji
zadania inwestycyjnego, podmiot realizujący to zadanie informuje ministra właściwego
do spraw środowiska o przyczynach wstrzymania oraz planowanym terminie wznowienia
realizacji zadania inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Jeżeli w okresie sprawozdawczym podmiot realizujący zadanie inwestycyjne nie poniósł
żadnych kosztów inwestycyjnych i nie wykorzystano nadwyżki kosztów inwestycyjnych,
o których mowa w art. 38 ust. 3, wydanie uprawnień do emisji planowanych do
przydzielenia na kolejny rok okresu rozliczeniowego zawiesza się, nie dłużej jednak niż
na 4 lata okresu rozliczeniowego.
5.

Niezłożenie

sprawozdania

rzeczowo-finansowego

za

pięć

kolejnych

okresów

sprawozdawczych jest równoznaczne z zaprzestaniem realizacji zadania inwestycyjnego.
6. (uchylony).
7. Uprawnienia, których wydanie uległo zawieszeniu, podlegają wydaniu, jeżeli podmiot
realizujący zadanie inwestycyjne złoży sprawozdanie rzeczowo-finansowe wykazujące
poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością
planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1.
8. (uchylony).
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- 590 9. Krajowy ośrodek sprawdza, czy zbiorcze zestawienie oraz zweryfikowane sprawozdanie
rzeczowo-finansowe nie zawierają braków lub uchybień. W przypadku stwierdzenia
braków lub uchybień Krajowy ośrodek wyznacza termin na ich usunięcie.
10. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do
dnia 30 listopada każdego roku:
1) sprawdzone zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe oraz informację, o której
mowa w ust. 2;
2) sprawdzone zbiorcze zestawienia;
3) listę podmiotów, które realizują zadania inwestycyjne i które w terminie nie przedłożyły
zweryfikowanego sprawozdania rzeczowo-finansowego albo informacji, o której mowa w
ust. 2;
4) listę podmiotów, które złożyły zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe i wobec
których nie minął termin na usunięcie braków lub uchybień, o których mowa w ust. 9;
5) listę podmiotów, wobec których upłynął termin na usunięcie braków lub uchybień, o
których mowa w ust. 9.
11. Krajowy ośrodek, niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10,
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska:
1) zbiorcze zestawienia oraz zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe, zawierające
braki lub uchybienia, których nie usunięto w terminie, o którym mowa w ust. 9;
2) listę podmiotów, które w terminie, o którym mowa w ust. 9, usunęły braki lub uchybienia,
złożone przez nie zbiorcze zestawienia oraz zweryfikowane sprawozdania rzeczowofinansowe.
12.

Jeżeli braki lub uchybienia w zbiorczym zestawieniu lub w zweryfikowanym
sprawozdaniu rzeczowo-finansowym nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w
ust. 9, minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o odmowie wydania
uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia instalacji w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1 na dany rok okresu rozliczeniowego. Decyzji nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności.

13. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykaże, że nieusunięcie braków lub uchybień w
terminie, o którym mowa w ust. 9, nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym
podmiot ten nie mógł zapobiec, i jednocześnie usunie te braki lub uchybienia, minister
właściwy do spraw środowiska umarza postępowanie, o którym mowa w ust. 12.
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- 591 14. Okresem sprawozdawczym jest okres rozpoczynający się z dniem 1 lipca i kończący się
dnia 30 czerwca następnego roku.
15. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe sporządza się w postaci papierowej i postaci
elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych na
formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 2.
16. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawiera w szczególności:
1) charakterystykę zadania inwestycyjnego z podaniem zatwierdzonego wskaźnika lub
wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 8;
2) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego;
3) zestawienie planowanych źródeł finansowania zadania inwestycyjnego, w tym źródeł
finansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, stanowiących pomoc publiczną;
4) zestawienie rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego zrealizowanych w okresie
sprawozdawczym;
5) zestawienie poniesionych kosztów inwestycyjnych netto, tj. kosztów pomniejszonych o
wartość podatku od towarów i usług, przed potrąceniem innych podatków i opłat, z
wyszczególnieniem kosztów:
a) związanych ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji
przemysłowych, z wyjątkiem kosztów sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc
publiczną,
b) związanych ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z wyjątkiem kosztów
sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną,
c) sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną;
6) informacje o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych, o których mowa w art. 38
ust. 3;
7) zestawienie protokołów z kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przeprowadzonych
przez organy nadzoru budowlanego w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem uwag
i zastrzeżeń organów przeprowadzających kontrolę oraz sposobu realizacji zaleceń
pokontrolnych;
8) wartość kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego
kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień
do emisji;
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uprawnienia do emisji w związku z poniesieniem kosztów inwestycyjnych na realizację
danego zadania, wraz z liczbą uprawień do emisji dla poszczególnych instalacji.
17. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przechowuje dokumentację związaną z
realizacją tego zadania przez okres 10 lat od dnia wydania uprawnień do emisji na
rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii oraz udostępnia tę dokumentację na
wezwanie ministra właściwego do spraw środowiska.
18. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne dokonuje aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w przypadku zmian w realizacji tego zadania, które będą miały
wpływ na termin zakończenia jego realizacji.

Art. 36.
1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe jest weryfikowane przez biegłego rewidenta, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398).
2. Biegły rewident w ramach weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządza
opinię, w której

poświadcza wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych

kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień
do emisji, z uwzględnieniem realizacji rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego.
3. Kosztami inwestycyjnymi kwalifikowanymi do zbilansowania z wartością planowanych do
przydzielenia uprawnień do emisji są koszty inwestycyjne netto poniesione na realizację
zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym pomniejszone o
wartość kosztów finansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną, a także o
wartość finansowanych z innych źródeł kosztów poniesionych w związku ze spełnianiem
obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz
przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z
zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Przez koszty inwestycyjne netto należy rozumieć koszty
pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, ale przed potrąceniem innych
podatków i opłat.
3a.

Kwota

kosztów inwestycyjnych

poniesionych

na

realizację danego zadania

inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym kwalifikowanych do
zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji nie może
przekroczyć całkowitej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanej do poniesienia na to
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kosztów określonych w art. 30 ust. 2 pkt 4-6.
4. Opinia biegłego rewidenta sporządzona w języku polskim jest składana wraz z
tłumaczeniem tej opinii przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Opinię biegłego
rewidenta sporządza się na formularzu według wzoru określonego na podstawie ust. 6 pkt
3.
5. Koszty weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz koszty tłumaczenia opinii
biegłego rewidenta przez tłumacza przysięgłego ponosi podmiot realizujący zadanie
inwestycyjne.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi i zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wzory:
1) formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania
inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 4,
2) formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego,
3) formularza opinii biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 2,
4) formularza informacji, o której mowa w art. 34 ust. 2,
5) formularza informacji, o której mowa w art. 38 ust. 6a,
6) formularza zbiorczego zestawienia,
7) formularza korekty wartości wydanych uprawnień do emisji, o której mowa w art. 40a
ust. 4
- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jednolitego standardu przekazywanych informacji,
specyfiki zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym oraz potrzeby
prawidłowego monitorowania ich realizacji, a także potrzeby zapewnienia zgodności
pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności.

Art. 37.
1. Zadania inwestycyjne realizowane przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo
systemu przesyłowego elektroenergetycznego mogą być współfinansowane przez
prowadzącego instalację wytwarzającą energię elektryczną lub grupę kapitałową, do
której należy prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną.
2. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną lub grupa kapitałowa, do której
należy prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, za współfinansowanie, o
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kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego.
3. Operator systemu przesyłowego ogłasza na swojej stronie internetowej ogólne warunki
współfinansowania

zadania

inwestycyjnego

oraz

zamieszcza

wzór

umowy na

współfinansowanie tego zadania.
4. Ogólne warunki współfinansowania zadania inwestycyjnego określają w szczególności
przedmiot zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym wraz z
harmonogramem realizacji tego zadania.
5.

Operator

systemu

przesyłowego

gazowego

albo

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego po zawarciu umowy na współfinansowanie jest obowiązany
niezwłocznie przekazać kopię tej umowy ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Art. 38.
1. Uprawnienia do emisji są wydawane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w
liczbie stanowiącej równowartość poświadczonej w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym
wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z
wartością uprawnień do emisji, jednak nie większej niż liczba uprawnień do emisji
planowanych do przydzielenia tej instalacji na dany rok w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1.
2. Wartość uprawnień do emisji, które mają być wydane na dany rok, ustala się na podstawie
jednostkowej ceny uprawnienia do emisji określonej w Komunikacie Komisji nr 2011/C
99/03 według kursu euro, który wyniósł 4 zł.
3. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość
poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością
uprawnień do emisji jest wyższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do
przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1,
nadwyżka kosztów inwestycyjnych może zostać wykorzystana do zbilansowania z
wartością uprawnień do emisji w następnych latach okresu rozliczeniowego, jednak nie
później niż do dnia 28 lutego 2020 r.
4. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość
poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością
uprawnień do emisji jest niższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do
przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 595 uprawnienia do emisji, w liczbie która stanowi różnicę między liczbą uprawnień do emisji
planowaną do przydzielenia na dany rok a liczbą uprawnień do emisji wydanych w tym
roku instalacji, przenosi się na następne lata, nie dłużej jednak niż na 4 lata i nie później
niż do dnia 28 lutego 2020 r.
5. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne jest obowiązany przedłożyć ministrowi
właściwemu do spraw środowiska informację, w postaci elektronicznej opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo postaci papierowej, o terminie
zaprzestania realizacji tego zadania albo o terminie jego zakończenia, nie później niż po
upływie 21 dni od dnia zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego albo dnia jego
zakończenia.
6. (uchylony).
6a. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przedkłada ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informację o zmianie mocy wytwórczej instalacji wytwarzającej energię
elektryczną w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania. Informację
przedkłada się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo postaci papierowej.
7. (uchylony).
Art. 40.
1. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję w sprawie zwrotu przez
beneficjenta pomocy publicznej równowartości uprawnień do emisji wydanych w związku
z realizacją danego zadania inwestycyjnego, określając kwotę podlegającą zwrotowi wraz
z terminem jej zwrotu, w przypadku gdy podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte
w krajowym planie inwestycyjnym:
1) nie osiągnął zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności określonych w
decyzji, o której mowa w art. 32 ust. 8, lub
2) otrzymał decyzję odmawiającą zatwierdzenia proponowanego wskaźnika lub wskaźników
zgodności, lub
3) nie złożył wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 4, lub
4) zaprzestał realizacji tego zadania, lub
5) otrzymał uprawnienia do emisji, których równowartość wraz z inną pomocą publiczną i
pomocą de minimis powoduje przekroczenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, także w
przypadku gdy wartość wydanych uprawnień do emisji w związku z realizacją zadania
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do osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności, jest wyższa niż
wysokość kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania poniesionych w
związku z realizacją innych zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 40a ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, beneficjent pomocy publicznej zwraca
równowartość uprawnień do emisji stanowiących różnicę pomiędzy wydanymi a
zbilansowanymi uprawnieniami do emisji.
4. Kwota podlegająca zwrotowi stanowi równowartość uprawnień do emisji podlegających
zwrotowi obliczoną przy uwzględnieniu jednostkowej ceny uprawnienia do emisji, która
odpowiada średniej cenie uprawnienia do emisji notowanej na giełdach ICE/ECX i EEX
na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym realizowany był obrót uprawnieniami
do emisji, poprzedzającym dzień wydania uprawnień do emisji na rachunek
prowadzącego instalację, powiększoną o odsetki, o których mowa w art. 16 ust. 2
rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), obliczone z
zastosowaniem stopy zwrotu pomocy określonej zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia
Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004,
str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3) w
przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w dniu poprzedzającym dzień wydania decyzji.
5. Należności wnoszone w związku z obowiązkiem zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 4,
stanowią dochód budżetu państwa.
6. Do kwoty, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
7. Kwota, o której mowa w ust. 4, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 40a.
1. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne, którego realizacji zaprzestano albo którego
realizacja nie doprowadziła do osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników
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wyrażenie zgody na zbilansowanie wartości wydanych uprawnień do emisji kosztami
inwestycyjnymi poniesionymi na realizację innych zadań inwestycyjnych ujętych w
krajowym planie inwestycyjnym.
2. Wniosek zawiera:
1) przyczyny

zaprzestania

realizacji

zadania

inwestycyjnego

albo

nieosiągnięcia

zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności;
2) liczbę oraz wartość wydanych uprawnień do emisji w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego, którego realizacji zaprzestano albo którego realizacja nie doprowadziła
do osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności, w podziale na
poszczególne okresy sprawozdawcze oraz instalacje;
3) liczbę oraz wartość wydanych uprawnień do emisji, które będą bilansowane kosztami
inwestycyjnymi innych zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, w podziale na
poszczególne okresy sprawozdawcze oraz instalacje.
3. Wartość wydanych uprawnień do emisji, o których mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się w
sposób określony w art. 38 ust. 2.
4. W celu zbilansowania wartości wydanych uprawnień do emisji kosztami inwestycyjnymi
poniesionymi w związku z realizacją innych zadań inwestycyjnych, o których mowa w
ust. 1, podmiot realizujący zadanie inwestycyjne dołącza do wniosku zweryfikowane
sprawozdanie rzeczowo-finansowe albo korektę wartości wydanych uprawnień do emisji
bilansowanych kosztami inwestycyjnymi poniesionymi w związku z realizacją innych
zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym oraz zbiorcze
zestawienie lub jego korektę. Korektę wartości wydanych uprawnień do emisji sporządza
się na formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 7.
5. Minister właściwy do spraw środowiska wyraża, w drodze decyzji, zgodę na zbilansowanie
wartości wydanych uprawnień do emisji kosztami inwestycyjnymi poniesionymi w
związku z realizacją przez ten podmiot innych zadań inwestycyjnych, o których mowa w
ust. 1.
6. W przypadku złożenia wniosku postępowanie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lub 4,
zawiesza się do dnia rozstrzygnięcia wniosku.
7. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 5, postępowanie, o którym mowa w art. 40 ust.
1 pkt 1 lub 4, umarza się.
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przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej oraz Krajowemu ośrodkowi kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 4.
9. Umorzenie postępowania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lub 4, nie stanowi
przeszkody do wszczęcia nowego postępowania w tym przedmiocie w przypadku, gdy:
1) podmiot realizujący inne zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, zaprzestanie
jego realizacji lub nie osiągnie zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w
odniesieniu do nowego zadania inwestycyjnego lub
2) Komisja Europejska wyrazi sprzeciw wobec zbilansowania wartości wydanych uprawnień
do emisji kosztami inwestycyjnymi poniesionymi w związku z realizacją przez ten
podmiot innych zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1.
10. W przypadku o którym mowa w ust. 9 pkt 2, minister właściwy do spraw środowiska
stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 5.

Art. 40b.
Na wniosek podmiotu realizującego więcej niż jedno zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym
planie inwestycyjnym minister właściwy do spraw środowiska może, uwzględniając
charakter zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym, którego
dotyczy wniosek, oraz efekt ekologiczny wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych
przez wnioskodawcę, wyrazić zgodę na zbilansowanie wartości wydanych uprawnień do
emisji kosztami inwestycyjnymi poniesionymi w związku z realizacją innych zadań
inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym. Przepisy art. 40a stosuje się
odpowiednio.
Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej w celu akceptacji
wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z liczbą uprawnień do emisji,
które są planowane do wydania tym instalacjom w danym roku okresu rozliczeniowego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską
wykazu, o którym mowa w ust. 1, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o liczbie uprawnień do
emisji, które w danym roku okresu rozliczeniowego zostaną wydane instalacjom
wytwarzającym energię elektryczną.
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liczbie określonej w informacji, o której mowa w ust. 2.

Art. 42.
1. Krajowy ośrodek sporządza corocznie raport z realizacji zadań inwestycyjnych na
podstawie danych i informacji zawartych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych i
przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30
listopada każdego roku.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii zatwierdza raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie
inwestycyjnym.
3. Minister właściwy do spraw środowiska przedkłada raport, o którym mowa w ust. 2,
Komisji Europejskiej.
4. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza raport, o którym mowa w ust. 2,
uwzględniając poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego
ministra.
Art. 44.
Minister właściwy do spraw środowiska może przedłożyć Komisji Europejskiej na 2 lata
przed zakończeniem okresu rozliczeniowego wniosek o wydłużenie okresu, w którym
mogą być przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym
rozdziale.
Art. 46.
1. Operator statku powietrznego składa do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek
o przydział uprawnień do emisji, nie później niż na 21 miesięcy przed dniem rozpoczęcia
okresu rozliczeniowego. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia.
2. Wniosek o przydział uprawnień do emisji podlega opłacie rejestracyjnej w wysokości 500
zł. Opłata jest wnoszona na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska i stanowi dochód budżetu państwa.
3. Wniosek o przydział uprawnień do emisji zawiera:
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albo adresu siedziby;
2) oznaczenie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.
4. Do wniosku o przydział uprawnień do emisji dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
2) raport dotyczący tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych, o
którym mowa w art. 67 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, oraz sprawozdanie z
weryfikacji tego raportu.
5. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów formalnych, o
których mowa w ust. 3 i 4, minister właściwy do spraw środowiska wzywa operatora
statku powietrznego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje wnioski o przydział uprawnień do
emisji do Komisji Europejskiej, nie później niż na 18 miesięcy przed dniem rozpoczęcia
okresu rozliczeniowego.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wydaną
na podstawie art. 3e ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, w terminie 3 miesięcy od dnia
podjęcia przez Komisję Europejską tej decyzji, oblicza:
1) całkowitą liczbę uprawnień do emisji przydzielonych na okres rozliczeniowy operatorowi
statku powietrznego, którego wniosek o przydział uprawnień do emisji został przekazany
do Komisji Europejskiej, mnożąc liczbę tonokilometrów podanych w tym wniosku przez
wartość wzorca porównawczego ustalonego w decyzji;
2) liczbę uprawnień do emisji przydzielonych na każdy rok okresu rozliczeniowego
operatorowi statku powietrznego, którego wniosek o przydział uprawnień do emisji został
przekazany do Komisji Europejskiej, dzieląc całkowitą liczbę uprawnień do emisji,
obliczoną zgodnie z pkt 1, przez liczbę lat okresu rozliczeniowego.
8. Całkowita liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych
oraz liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych na
każdy rok okresu rozliczeniowego podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do
ograniczenia obowiązku rozliczenia emisji z operacji lotniczych wynikającego z art. 1 pkt
6 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13
grudnia 2017 r. zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych
ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu
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29.12.2017, str. 7), zwanego dalej "rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/2392
9. Liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych na każdy
rok okresu rozliczeniowego, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. podlega corocznie
dostosowaniu za pomocą współczynnika liniowego, w sposób, o którym mowa w art. 1
pkt 6 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392.

Art. 47.
1. Operator statku powietrznego może wystąpić z wnioskiem o przydział uprawnień do emisji
z rezerwy, z której przydziela się uprawnienia do emisji dla operatorów statków
powietrznych, zwanej dalej "specjalną rezerwą".
2. Uprawnienia do emisji ze specjalnej rezerwy przydziela się operatorowi statku
powietrznego, w przypadku gdy:
1) rozpoczęcie wykonywania operacji lotniczych objętych systemem nastąpiło po
zakończeniu roku monitorowania, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i ich wykonywanie nie
stanowi kontynuacji operacji lotniczych wykonywanych uprzednio przez innego operatora
statku powietrznego albo
2) średnioroczny wzrost liczby tonokilometrów między rokiem monitorowania, o którym
mowa w art. 81 ust. 2, a drugim rokiem okresu rozliczeniowego wynosi ponad 18%, pod
warunkiem że nie jest on następstwem operacji lotniczych wykonywanych uprzednio
przez innego operatora statku powietrznego.
3. Liczba uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy przydzielonych operatorowi statku
powietrznego, który spełnia przesłankę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie może
przekroczyć 1 000 000 uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym.
4. Wniosek o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy składa się do ministra
właściwego do spraw środowiska nie później niż do dnia 30 czerwca w trzecim roku
okresu rozliczeniowego. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia.
5. Wniosek o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy podlega opłacie
rejestracyjnej w wysokości 500 zł. Opłata jest wnoszona na rachunek urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska i stanowi dochód budżetu
państwa.
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7. Do wniosku o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy dołącza się:
1) dowody potwierdzające spełnienie przez operatora statku powietrznego przesłanki, o
której mowa w ust. 2 pkt 1 albo pkt 2;
2) dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej;
3) raport dotyczący tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych, o
którym mowa w art. 67 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, oraz sprawozdanie z
weryfikacji tego raportu.
8. Wniosek o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy złożony przez operatora
statku powietrznego spełniającego przesłankę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera
dodatkowo informacje o:
1) procentowym wzroście liczby tonokilometrów wykonanych przez operatora statku
powietrznego między rokiem monitorowania, o którym mowa w art. 81 ust. 2, a drugim
rokiem okresu rozliczeniowego;
2) całkowitym wzroście liczby tonokilometrów wykonanych przez operatora statku
powietrznego między rokiem monitorowania, o którym mowa w art. 81 ust. 2, a drugim
rokiem okresu rozliczeniowego;
3) całkowitym wzroście liczby tonokilometrów wykonanych przez operatora statku
powietrznego między rokiem monitorowania, o którym mowa w art. 81 ust. 2, a drugim
rokiem okresu rozliczeniowego, przekraczającym 18%.
9. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy nie spełnia
wymogów formalnych, o których mowa w ust. 6-8, minister właściwy do spraw
środowiska wzywa operatora statku powietrznego do usunięcia braków w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje do Komisji Europejskiej wnioski o
przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy nie później niż do dnia 31 grudnia w
trzecim roku okresu rozliczeniowego.
11. Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wydaną
na podstawie art. 3f ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE, w terminie 3 miesięcy od dnia
podjęcia przez Komisję Europejską tej decyzji, oblicza:
1) całkowitą liczbę uprawnień do emisji przydzielonych ze specjalnej rezerwy na dany okres
rozliczeniowy operatorowi statku powietrznego, którego wniosek o przydzielenie
uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy został przekazany do Komisji Europejskiej;
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rozliczeniowego operatorowi statku powietrznego, którego wniosek o przydzielenie
uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy został przekazany do Komisji Europejskiej,
dzieląc całkowitą liczbę uprawnień do emisji, o której mowa w pkt 1, przez liczbę lat
pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.
12. Obliczenie całkowitej liczby uprawnień do emisji, o której mowa w ust. 11 pkt 1,
następuje przez pomnożenie wartości wzorca porównawczego ustalonego w decyzji
Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 3f ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE przez:
1) liczbę tonokilometrów wskazaną we wniosku o przydzielenie uprawnień do emisji ze
specjalnej rezerwy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2) liczbę tonokilometrów przekraczającą procentowy wzrost, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
w przypadku, o którym mowa w tym przepisie.
13. Całkowita liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych
oraz liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych ze
specjalnej rezerwy na każdy rok okresu rozliczeniowego podlegają zmniejszeniu
proporcjonalnie do ograniczenia obowiązku rozliczenia emisji z operacji lotniczych
wynikającego z art. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/2392.
14. Liczba uprawnień do emisji przydzielonych operatorom statków powietrznych ze
specjalnej rezerwy na każdy rok okresu rozliczeniowego, o której mowa w ust. 11 pkt 2,
począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. podlega corocznie dostosowaniu za pomocą
współczynnika liniowego, w sposób, o którym mowa w art. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392.

Art. 48.
1. Minister właściwy do spraw środowiska po dokonaniu obliczeń, o których mowa w art. 46
ust. 7-9 i art. 47 ust. 11, 13 i 14, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra i przekazuje do Krajowego ośrodka
informacje o:
1) całkowitej liczbie uprawnień do emisji przyznanych na okres rozliczeniowy operatorowi
statku powietrznego;
2) liczbie uprawnień do emisji przyznanych operatorowi statku powietrznego na każdy rok
okresu rozliczeniowego.
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28 lutego każdego roku, w liczbie, jaka została określona w informacji, o której mowa w
ust. 1 pkt 2.
Art. 49.
1. Liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji określa i
ogłasza Komisja Europejska, zgodnie z art. 10 oraz art. 12 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1031/2010.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji stanowią dochód
budżetu państwa.
2a. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w
art. 27 ust. 3 zdanie drugie, przekazuje się w wysokości:
1) 20% na wyodrębnione subkonto, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
2) 80% do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2538).
2b. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, w wysokości
8 000 000 zł, stanowią przychód Narodowego Funduszu.
2c. 25% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, z
wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2a, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.,
nie więcej niż 1766,9 mln zł w 2020 r. i nie więcej niż 988,18 mln zł w 2021 r.,
przekazuje się do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i
podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 1532).
3. Zasady sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji określa rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1031/2010.
4. Krajowy ośrodek pełni funkcję prowadzącego aukcję w rozumieniu art. 3 pkt 20
rozporządzenia Komisji (UE) 1031/2010.
5. Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do uprawnień do emisji
sprzedawanych w drodze aukcji wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
6. Co najmniej połowę środków pieniężnych uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji
ogólnych w danym roku kalendarzowym lub ich równowartość przeznacza się
przynajmniej na jeden spośród następujących celów:
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- 605 1) redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego Funduszu
Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz Funduszu
Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian klimatu w
Poznaniu (COP 14 i COP/MOP 4), adaptację do skutków zmian klimatu oraz
finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w zakresie
zmniejszenia emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym udział w inicjatywach
realizowanych w ramach europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii
energetycznych i Europejskich Platform Technologicznych;
2) rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu realizacji zobowiązania Unii Europejskiej
dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych, jak również rozwój innych technologii
przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki
niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji zobowiązania Unii Europejskiej dotyczącego
zwiększenia efektywności energetycznej do poziomu ustalonego w przepisach prawa Unii
Europejskiej;
3) unikanie wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i ponownego zalesiania w krajach
rozwijających się, które ratyfikowały Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996
r. poz. 238); transfer technologii i ułatwienie adaptacji do niekorzystnych skutków zmian
klimatu w tych krajach;
4) pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) związane z zalesianiem oraz antropogenicznymi
działaniami z zakresu gospodarki leśnej w Unii Europejskiej;
5) bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla
(CO2), w szczególności pochodzącego z elektrowni opalanych stałym paliwem kopalnym
oraz z sektorów i podsektorów przemysłu, również w krajach trzecich;
6) finansowanie rozwiązań zachęcających do wprowadzania niskoemisyjnych oraz
publicznych środków transportu;
7) finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych
technologii w sektorach objętych systemem;
8) działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej, finansowaniu modernizacji i
rozbudowy systemów sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków lub
dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w
przypadku gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach;
9) (uchylony);
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- 606 10) pokrywanie wydatków administracyjnych związanych z administrowaniem systemem
przez Krajowy ośrodek;
11) finansowanie działań w związku ze zmianami klimatu, w tym działań związanych z
przystosowaniem się do skutków tych zmian, w państwach trzecich wrażliwych na skutki
zmian klimatu;
12) wspieranie, we współpracy z partnerami społecznymi, nabywania umiejętności i
poszukiwania nowych miejsc pracy przez pracowników w celu niwelowania skutków
przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w regionach, których najbardziej
dotyczy transformacja miejsc pracy.
6a. Środki pieniężne uzyskane z aukcji uprawnień do emisji lotniczych w danym roku
kalendarzowym lub ich równowartość przeznacza się przynajmniej na jeden spośród
następujących celów:
1) redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego Funduszu
Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz Funduszu
Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian klimatu w
Poznaniu (COP14 i COP/MOP4), adaptację do skutków zmian klimatu oraz finansowanie
prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w zakresie zmniejszenia
emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym udział w inicjatywach realizowanych
w ramach europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych i
Europejskich Platform Technologicznych;
2) unikanie wylesiania;
3) finansowanie rozwiązań zachęcających do wprowadzania niskoemisyjnych oraz
publicznych środków transportu;
4) finansowanie badań i rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do
skutków tych zmian w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego;
5) pokrywanie wydatków administracyjnych związanych z administrowaniem systemem
przez Krajowy ośrodek.
7. Za realizację zasady wyrażonej w ust. 6 uznaje się również stosowanie polityk wsparcia
podatkowego lub finansowego oraz polityk regulacyjnych wywierających wpływ na
wsparcie finansowe działań wymienionych w ust. 6.
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- 607 Art. 50.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych przygotowuje corocznie sprawozdanie dotyczące wykorzystania w
poprzedzającym roku kalendarzowym środków przeznaczonych na cele lub polityki, o
których mowa w art. 49 ust. 6 i 7, z zachowaniem wymagań określonych w art. 17
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013
r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów
cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym,
mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylającego decyzję 280/2004/WE (Dz.
Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 13).
2. Minister właściwy do spraw środowiska uzgadnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
z członkami Rady Ministrów i przedstawia je do akceptacji Radzie Ministrów. Po
zaakceptowaniu sprawozdania przez Radę Ministrów, minister właściwy do spraw
środowiska przekazuje sprawozdanie, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, Komisji
Europejskiej.
3. W przypadku gdy wysokość wydatkowanych środków pieniężnych w danym roku
kalendarzowym nie osiągnęła minimalnego poziomu wynikającego z art. 49 ust. 6 i 7,
Rada Ministrów wskaże, w drodze uchwały, cele spośród wymienionych w art. 49 ust. 6,
na które w kolejnych latach zostaną wydatkowane środki konieczne do osiągnięcia tego
poziomu, biorąc pod uwagę potrzeby związane z redukcją gazów cieplarnianych i ochroną
środowiska.
4. Rada Ministrów podejmie uchwałę, o której mowa w ust. 3, nie później niż przed
rozpoczęciem prac nad projektem ustawy budżetowej na rok kolejny.

Art. 59.
1. Prowadzący instalację powstałą w wyniku połączenia lub podziału jest obowiązany do
przedłożenia Krajowemu ośrodkowi informacji i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, do końca roku kalendarzowego, w
którym nastąpiło połączenie lub nastąpił podział.
2. Krajowy ośrodek ocenia informacje i dane dotyczące instalacji powstałej w wyniku
połączenia lub podziału instalacji, zgodnie z art. 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE)
2019/331.
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- 608 3. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o
instalacjach powstałych w wyniku połączenia oraz podziału i przypadającej każdej z tych
instalacji liczbie uprawnień do emisji.
4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej informację, o
której mowa w ust. 3, w celu zaakceptowania propozycji połączenia lub podziału
uprawnień do emisji przydzielonych instalacjom ulegającym połączeniu lub podziałowi.
5. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o zmianach w
wykazie instalacji, w tym o instalacjach powstałych w wyniku połączenia lub podziału i
przypadającej każdej z tych instalacji liczbie uprawnień do emisji.
6. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu dotyczącym połączenia
lub podziału instalacji, dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka.

Art. 65.
1. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz
prowadzących instalacje, którzy w terminie nie dopełnili obowiązku, o którym mowa w
art. 64 ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw środowiska poleca Krajowemu ośrodkowi wstrzymanie
wydania uprawnień do emisji przydzielonych na kolejny rok okresu rozliczeniowego
prowadzącemu instalację, który w terminie nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art.
64 ust. 1, i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego tego ministra wykaz prowadzących instalacje, którym wstrzymano
wydanie uprawnień do emisji.
3. Uprawnienia do emisji, których wydanie uległo wstrzymaniu, wydaje się, jeżeli
prowadzący instalację do dnia 1 lipca danego roku dopełni obowiązku, o którym mowa w
art. 64 ust. 1.
4. W przypadku gdy z informacji przekazanych przez Krajowy ośrodek wynika, że
prowadzący instalację nie przedłożył informacji w terminie określonym w ust. 3, minister
właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o niewydaniu uprawnień do emisji
przydzielonych instalacji na ten rok okresu rozliczeniowego następujący po roku, za który
nie została złożona informacja, o której mowa w art. 64 ust. 1.
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- 609 5. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw środowiska przekazuje
Krajowemu ośrodkowi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna.
6. Do wykonania decyzji, o której mowa w ust. 4, jest obowiązany Krajowy ośrodek.

Art. 66.
1. Po otrzymaniu raportu na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3,
poprawionego raportu, o którym mowa w art. 86 ust. 10, lub decyzji, o której mowa w art.
88 ust. 2, Krajowy ośrodek dokonuje analizy informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1,
pod kątem ich spójności z danymi na temat wielkości emisji z instalacji.
2. W przypadku gdy z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wynikają rozbieżności między
informacją o wielkości emisji z instalacji a danymi o poziomie działalności, określoną w
informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1, Krajowy ośrodek występuje do prowadzącego
instalację o przekazanie wyjaśnień.
3. W przypadku niezłożenia wyjaśnień albo jeżeli z wyjaśnień prowadzącego instalację
wynika, że informacje, o których mowa w art. 64 ust. 1, zawierają błędne lub
nieprawdziwe informacje, Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.
4. Po otrzymaniu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, o której mowa w ust. 3,
minister właściwy do spraw środowiska występuje na piśmie do prowadzącego instalację
o wprowadzenie zmian w informacji, o których mowa w art. 64 ust. 1, wskazując błędy i
uchybienia wymagające zmiany.
5. Prowadzący instalację wprowadza zmiany, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.
6. Jeżeli ze zmienionej informacji wynika potrzeba dostosowania całkowitej rocznej liczby
uprawnień do emisji, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 albo
stosownie do informacji, o której mowa w art. 26 ust. 4 albo art. 71 ust. 11 lub art. 70 ust.
12, Krajowy ośrodek oblicza dostosowaną całkowitą roczną liczbę uprawnień do emisji.
Przepisy art. 73 ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
7. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o
stwierdzonych nieprawidłowościach i dostosowanej całkowitej rocznej liczbie uprawnień
do emisji.
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- 610 8. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o zmianach w
wykazie instalacji, w których w poprzednim roku nastąpiło częściowe zaprzestanie
działalności, o którym mowa w art. 73 ust. 10, oraz dostosowanej całkowitej rocznej
liczbie uprawnień do emisji przyznanej tym instalacjom.
9. Uprawnienia do emisji wydane na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii w liczbie
większej niż dostosowana całkowita roczna liczba uprawnień do emisji przyznanej tym
instalacjom podlegają zwrotowi. Przepisy art. 18 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku gdy prowadzący instalację nie wprowadzi zmian, o których mowa w ust. 4,
minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o zawieszeniu wydania
uprawnień do emisji przydzielonych instalacji na kolejny rok okresu rozliczeniowego.
Przepisy art. 65 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
11. Decyzję, o której mowa w ust. 10, uchyla się, jeżeli prowadzący instalację wprowadzi
zmiany, o których mowa w ust. 4.
Art. 68.
1. Prowadzący instalację nową składa wniosek o przydział uprawnień do emisji do ministra
właściwego do spraw środowiska. Wniosek jest składany na formularzu dostępnym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego
ministra w postaci papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie
zawartych w nim danych. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się
elektroniczne kopie dokumentów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o instalacji nowej, w szczególności
dotyczące:
1) wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji nowej;
2) początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej;
3) poziomu działalności w instalacji nowej;
4) rozpoczęcia normalnej działalności w instalacji nowej albo zmienionej działalności w
instalacji nowej, w której nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej po dniu
30 czerwca 2011 r.;
5) wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji proponowanych do przydzielenia
po rozpoczęciu przez instalację nową normalnej działalności obliczonej zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 4.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
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- 611 1) raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 1;
2) protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji informacji o instalacji nowej
przekazanych we wniosku;
3) opis i schemat strukturalny instalacji nowej z podziałem na podinstalacje.
4. Początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną, o której mowa w ust. 2 pkt 2, określa się
dla:
1) instalacji nowej, o której mowa w art. 3 pkt 8 lit. a, na podstawie:
a) średniej wielkości produkcji z dwóch największych miesięcznych wielkości produkcji
albo
b) średniej wielkości produkcji z dwóch 30-dniowych okresów, w których wielkość
produkcji była największa
-

w ciągu 90-dniowego okresu od dnia rozpoczęcia normalnej działalności w instalacji
nowej;

2) instalacji nowej, o której mowa w art. 3 pkt 8 lit. b, na podstawie średniej z dwóch
największych miesięcznych wielkości produkcji w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia zmienionej działalności, o której mowa w ust. 10, w instalacji nowej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia normalnej działalności lub zmienionej działalności w instalacji nowej.
Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Informacje o instalacji nowej, o których mowa w ust. 2, podlegają weryfikacji przez
weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych
przekazywanych przez prowadzącego instalację nową, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 21 ust. 7. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół.
7. Koszty weryfikacji informacji ponosi prowadzący instalację nową.
8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1 i
3, minister właściwy do spraw środowiska wzywa prowadzącego instalację nową do
usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia
wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
9. Przez rozpoczęcie normalnej działalności w instalacji nowej należy rozumieć,
potwierdzony przez weryfikatora, pierwszy dzień ciągłego 90-dniowego okresu lub jeżeli
w normalnym cyklu produkcyjnym w danym sektorze nie przewidziano produkcji ciągłej
- pierwszy dzień 90-dniowego okresu podzielonego pomiędzy cykle produkcyjne, w
trakcie którego instalacja działa z wykorzystaniem przynajmniej 40% zdolności
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konieczne, szczególne warunki działania instalacji.
10. Przez rozpoczęcie zmienionej działalności w instalacji należy rozumieć, potwierdzony
przez weryfikatora, pierwszy dzień ciągłego 90-dniowego okresu lub jeżeli w normalnym
cyklu produkcyjnym w danym sektorze nie przewidziano produkcji ciągłej - pierwszy
dzień 90-dniowego okresu podzielonego pomiędzy cykle produkcyjne, w trakcie którego
zmieniona podinstalacja działa z wykorzystaniem przynajmniej 40% zdolności
produkcyjnej podinstalacji lub jej części, biorąc pod uwagę, szczególne warunki działania
podinstalacji.
Art. 70.
1. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek, o
którym mowa w art. 68 ust. 1, w celu jego sprawdzenia pod względem kompletności
zawartych w nim danych oraz poprawności przeprowadzonych obliczeń, zgodnie z
przepisami ustawy i przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5, oraz wydania opinii
w tym zakresie.
2. W przypadku instalacji nowej, w której nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności
produkcyjnej, Krajowy ośrodek sprawdza także spełnienie wymogu, o którym mowa w
art. 69 ust. 1.
3. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wniosek, o
którym mowa w art. 68 ust. 1, wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, oraz tabelami
zawierającymi informację o wstępnej rocznej liczbie uprawnień do emisji proponowanych
do przydzielenia na poszczególne lata okresu rozliczeniowego dla instalacji nowej z
podziałem na podinstalacje, zgodnie z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na
podstawie art. 21 ust. 5, w terminie 14 dni od dnia przekazania tego wniosku albo od dnia
otrzymania zmienionego wniosku, o którym mowa w ust. 5a.
3a. Krajowy ośrodek przy sporządzeniu opinii, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę
dane będące w jego posiadaniu, w szczególności zawarte w:
1) zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych;
2) informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1;
3) raporcie na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3;
4) sprawozdaniu z weryfikacji, o którym mowa w art. 84 ust. 1.
3b. Krajowy ośrodek przed sporządzeniem opinii, o której mowa w ust. 1, może zwrócić się
do prowadzącego instalację o złożenie wyjaśnień, informując o tym ministra właściwego
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wprowadzenia zmian we wniosku, a także uzupełnienia lub poprawienia zawartych w nim
danych, podmiot ten wprowadza we wniosku odpowiednie zmiany.
3c. Do zmian we wniosku, o których mowa w ust. 3b, przepisy art. 68 ust. 1-4 stosuje się
odpowiednio, z tym że zmieniony wniosek składa się do ministra właściwego do spraw
środowiska za pośrednictwem Krajowego ośrodka.
3d. Jeżeli w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku przez Krajowy ośrodek prowadzący
instalację nową nie złoży wyjaśnień albo nie zostaną usunięte wątpliwości w zakresie
kompletności danych oraz poprawności przeprowadzonych obliczeń zawartych we
wniosku, Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
wniosek wraz z opinią, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni po upływie tego
terminu.
4. Wstępna całkowita roczna liczba uprawnień do emisji stanowi sumę wszystkich wstępnych
rocznych liczb uprawnień do emisji dla każdej podinstalacji, obliczonych zgodnie z ust. 3.
5. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień we wniosku, o którym mowa w art. 68
ust. 1, i niewprowadzenia przez prowadzącego instalację odpowiednich zmian, o których
mowa w ust. 3b, minister właściwy do spraw środowiska wzywa prowadzącego instalację
nową do złożenia wyjaśnień lub zmiany wniosku, wskazując braki lub uchybienia, oraz
wyznacza termin na złożenie zmienionego wniosku. Termin na złożenie zmienionego
wniosku nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5a. Prowadzący instalację nową przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
zmieniony wniosek. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
6. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o nieprzydzieleniu uprawnień do
emisji z rezerwy uprawnień, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 5, prowadzący
instalację nie usunie wątpliwości w zakresie kompletności danych oraz poprawności
przeprowadzonych obliczeń zawartych we wniosku.
7. W przypadku usunięcia braków lub uchybień we wniosku w wyznaczonym terminie
przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
8. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej tabele
zawierające informacje o wstępnej całkowitej rocznej liczbie uprawnień do emisji
proponowanych do przydzielenia na poszczególne lata okresu rozliczeniowego dla
instalacji nowej, z podziałem na podinstalacje.
9. (uchylony).
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- 614 10. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień
do emisji, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw środowiska wzywa
prowadzącego instalację nową do przedłożenia nowego wniosku o przydział uprawnień
do emisji, wskazując błędy i zastrzeżenia ujawnione w trakcie kontroli wniosku przez
Komisję Europejską. Przepisy ust. 1-9, art. 68 ust. 1-4 i 6-10 oraz art. 69 stosuje się
odpowiednio.
11. Całkowita roczna liczba uprawnień do emisji obliczona dla instalacji nowej stanowi
wstępną całkowitą roczną liczbę uprawnień do emisji, o której mowa w ust. 8,
dostosowaną na każdy rok okresu rozliczeniowego za pomocą współczynnika liniowego,
o którym mowa w art. 10 ust. 9 akapit drugi decyzji Komisji nr 2011/278/UE.
12. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację o całkowitej rocznej
liczbie uprawnień do emisji przydzielonej dla instalacji nowej.

Art. 71.
1. W przypadku gdy z informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, wynika, że w instalacji
nastąpiło znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej po dniu 30 czerwca 2011 r.,
prowadzący instalację przedkłada Krajowemu ośrodkowi informację o zakresie
zmniejszenia zdolności produkcyjnej oraz o zainstalowanej zdolności produkcyjnej w
instalacji po dokonaniu znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5.
2. Informację składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka
w postaci papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w
nim danych. Do informacji składanej w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne
kopie dokumentów.
3. Informacja dotyczy w szczególności:
1) wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji;
2) zainstalowanej zdolności produkcyjnej;
3) poziomu działalności w instalacji;
4) rozpoczęcia zmienionej działalności w instalacji;
5) wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji dostosowanej do poziomu
znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej w pozostałych latach okresu
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znaczące zmniejszenie.
4. Do informacji dołącza się:
1) raport o metodyce zbierania danych przekazanych w informacji;
2) protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji danych przekazanych w
informacji;
3) opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje.
5. Przez znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej w instalacji rozumie się obniżenie
zdolności produkcyjnej lub poziomu działalności będące wynikiem co najmniej jednej
zmiany fizycznej w odniesieniu do konfiguracji technicznej i funkcjonowania
podinstalacji, innej niż zwykła wymiana istniejącej linii produkcyjnej w instalacji, na
skutek którego:
1) podinstalacja może działać ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% niższą w
stosunku do początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej przed dokonaniem
zmiany lub
2) podinstalacja, której dotyczą fizyczne zmiany, osiągnęła znacznie niższy poziom
działalności, który prowadzi do zmniejszenia przydziału uprawnień do emisji o ponad
50 000 uprawnień do emisji rocznie stanowiącego jednocześnie co najmniej 5% wstępnej
rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonych tej instalacji przed dokonaniem
zmiany stosownie do informacji, o której mowa w ust. 11 albo w art. 26 ust. 4, albo w
przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 lub stosownie do informacji, o której
mowa w art. 70 ust. 12.
5a. Informację przedkłada się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
zmienionej działalności, o której mowa w art. 68 ust. 10.
6.

Informacja

podlega

weryfikacji

przez

weryfikatora

w

zakresie

poprawności,

wiarygodności oraz dokładności danych przekazywanych przez prowadzącego instalację
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 7. Weryfikator sporządza
protokół z przeprowadzonej weryfikacji. Koszty weryfikacji informacji ponosi
prowadzący instalację.
7. Zainstalowana zdolność produkcyjna instalacji

lub

podinstalacji po znaczącym

zmniejszeniu zdolności produkcyjnej jest uznawana za początkową zainstalowaną
zdolność produkcyjną instalacji lub podinstalacji przy ocenie dalszych zmian zdolności
produkcyjnej.
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pod

względem

kompletności

zawartych

w

niej

danych

oraz

poprawności

przeprowadzonych obliczeń zgodnie z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na
podstawie art. 21 ust. 5, biorąc pod uwagę informacje i dane będące w posiadaniu
Krajowego ośrodka, w szczególności w zezwoleniu, informacji, o której mowa w art. 64
ust. 1 pkt 1, raporcie na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3, oraz w
sprawozdaniu z weryfikacji, o którym mowa w art. 84 ust. 1.
9. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o
znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnej wraz z opinią dotyczącą tej informacji,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacja jest nieprawidłowa lub
niekompletna, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego instalację do jej poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, i przekazuje ją ministrowi
właściwemu do spraw środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej i
kompletnej informacji.
10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej informację o
znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnej wraz ze wstępną całkowitą roczną liczbą
uprawnień do emisji dostosowaną do poziomu tego zmniejszenia w pozostałych latach
okresu rozliczeniowego począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło to
znaczące zmniejszenie.
11. Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje wstępną całkowitą roczną liczbę uprawnień do
emisji dostosowaną do poziomu znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o
której mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra
informację o dostosowanej rocznej liczbie uprawnień do emisji dla instalacji, która
znacząco zmniejszyła zdolność produkcyjną.
12. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień
do emisji dostosowanej do poziomu znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o
której mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw środowiska wzywa prowadzącego
instalację do przedłożenia nowej informacji o znaczącym zmniejszeniu zdolności
produkcyjnej w instalacji w wyznaczonym terminie, wskazując błędy i zastrzeżenia
ujawnione przez Komisję Europejską w trakcie kontroli poprzednio złożonej informacji.
Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio.
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1. Jeżeli z informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, wynika, że w instalacji nastąpiło
zaprzestanie działalności, instalacji tej nie wydaje się uprawnień do emisji przydzielonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 albo stosownie do informacji, o której
mowa w art. 26 ust. 4, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12 lub art. 71 ust. 11, począwszy od roku
następującego po roku, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności.
2. Uznaje się, że zaprzestanie działalności w instalacji następuje w razie zaistnienia co
najmniej jednego z warunków:
1) rozpoczęcie działalności w instalacji jest niemożliwe z przyczyn technicznych;
2) instalacja nie działa i nie może wznowić działalności z przyczyn technicznych;
3) instalacja nie działa i prowadzący instalację nie może wykazać, że przedmiotowa
instalacja wznowi działalność najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zaprzestania
działalności.
3. Zaprzestanie działalności w instalacji może nastąpić także w przypadku wygaśnięcia,
cofnięcia albo ograniczenia udzielonego tej instalacji pozwolenia zintegrowanego albo
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo wygaśnięcia
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia może, w drodze decyzji, wydłużyć termin, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie więcej jednak niż do 18 miesięcy, jeżeli prowadzący
instalację wykaże, że instalacja nie wznowi działalności w terminie 6 miesięcy ze względu
na wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, których nie można byłoby uniknąć nawet
przy zachowaniu należytej staranności, oraz które znajdują się poza jego kontrolą;
okolicznościami tymi mogą być w szczególności klęska żywiołowa, wojna, zagrożenie
wojną, akt terrorystyczny, zamieszki, sabotaż lub akt wandalizmu.
5. Organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje Krajowemu ośrodkowi i organowi
Inspekcji kopię decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja stała się ostateczna.
6. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz
instalacji, w których zaprzestano działalności, w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku.
7. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację zawierającą wykaz
instalacji, w których zaprzestano działalności.
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stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 4.
9. Instalacja działa jako instalacja rezerwowa albo sezonowa, jeżeli spełnia następujące
warunki:
1) jest objęta zezwoleniem i pozwoleniem zintegrowanym albo pozwoleniem na
wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza;
2) rozpoczęcie działalności w tej instalacji jest technicznie możliwe bez wprowadzania w
niej fizycznych zmian;
3) jest przeprowadzana regularna konserwacja tej instalacji.
10. Uprawnienia do emisji wydane na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii po
roku, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności, podlegają zwrotowi. Przepisy art. 18
ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
Art. 75.
1. Operator statku powietrznego składa wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania, o
których mowa w art. 74, do ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę operatora statku powietrznego oraz oznaczenie jego adresu
miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
2) wykaz statków powietrznych użytkowanych na dzień składania wniosku o zatwierdzenie
planów monitorowania oraz liczbę statków każdego rodzaju, jak również wykaz
dodatkowych rodzajów statków powietrznych, które mogą być użytkowane;
3) dane o typie i podtypie każdego statku powietrznego;
4) znaki rejestracyjne każdego statku powietrznego;
5) określenie rodzajów wykorzystywanych paliw.
3. Do wniosku o zatwierdzenie:
1) planu monitorowania emisji z operacji lotniczych - dołącza się:
a) plan monitorowania emisji z operacji lotniczych,
b) dokumenty uzupełniające i informacje, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 601/2012;
2) uproszczonego planu monitorowania emisji z operacji lotniczych - dołącza się:
a) uproszczony plan monitorowania emisji z operacji lotniczych,
b) dokumenty potwierdzające, że operator statku powietrznego spełnia przesłanki, o których
mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
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4. Plany monitorowania, zmiany tych planów oraz dokumenty uzupełniające i informacje, o
których mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji 601/2012, sporządza się przy użyciu
elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Krajowego ośrodka,
opracowanego na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję
Europejską.
Art. 76.
1. Operator statku powietrznego zgłasza ministrowi właściwemu do spraw środowiska
wszelkie propozycje zmian w planie monitorowania emisji z operacji lotniczych,
uproszczonym planie monitorowania emisji z operacji lotniczych i planie monitorowania
tonokilometrów.
2. Jeżeli zmiana planu monitorowania emisji z operacji lotniczych, uproszczonego planu
monitorowania emisji z operacji lotniczych lub planu monitorowania tonokilometrów ma
charakter zmiany istotnej w rozumieniu art. 15 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr
601/2012, operator statku powietrznego składa do ministra właściwego do spraw
środowiska wniosek o zatwierdzenie tej zmiany, przy czym przepisy art. 75 stosuje się
odpowiednio.
3. Operator statku powietrznego jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę planu
monitorowania emisji z operacji lotniczych, uproszczonego planu monitorowania emisji z
operacji lotniczych lub planu monitorowania tonokilometrów w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność zmiany, o której mowa w
ust. 2.
Art. 77.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii
Krajowego ośrodka, zatwierdza:
1) plan monitorowania emisji z operacji lotniczych, uproszczony plan monitorowania emisji
z operacji lotniczych i plan monitorowania tonokilometrów;
2) zmianę planu monitorowania emisji z operacji lotniczych, uproszczonego planu
monitorowania emisji z operacji lotniczych i planu monitorowania tonokilometrów - jeżeli
zmiana ta ma charakter zmiany istotnej w rozumieniu art. 15 ust. 4 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 601/2012.
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dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Przepis art. 54 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Krajowemu ośrodkowi oraz
organowi Inspekcji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Art. 79.
1. Prowadzący instalację i operator statku powietrznego składają odpowiednio do organu
właściwego do wydania zezwolenia albo ministra właściwego do spraw środowiska:
1) raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, zgodnie z wymaganiami
określonymi w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
2) raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, o którym mowa w art. 69 ust.
4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012
-

w celu jego zatwierdzenia.

2. Organ właściwy do wydania zezwolenia albo minister właściwy do spraw środowiska, po
zasięgnięciu opinii Krajowego ośrodka, zatwierdza, w drodze decyzji, raport, o którym
mowa w ust. 1, odpowiednio prowadzącego instalację albo operatora statku powietrznego.
Przy zasięganiu opinii Krajowego ośrodka nie stosuje się przepisu art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Przepis art. 54 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
3. Organ właściwy do wydania zezwolenia albo minister właściwy do spraw środowiska
przekazuje Krajowemu ośrodkowi kopię decyzji, o której mowa w ust. 2, wraz z
zatwierdzonym raportem, o którym mowa w ust. 1 - w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja stała się ostateczna.
Art. 81.
1. Operator statku powietrznego ubiegający się o przydział uprawnień do emisji sporządza
raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych w
roku monitorowania.
2. Rokiem monitorowania jest rok kalendarzowy kończący się na 24 miesiące przed
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
3. W przypadku ubiegania się o przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy, raport o
liczbie tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych sporządza się
za drugi rok okresu rozliczeniowego.
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przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska odpowiednio:
1) na co najmniej 21 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego;
2) do dnia 30 czerwca w trzecim roku okresu rozliczeniowego, w przypadku ubiegania się o
przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy.

Art. 90.
Krajowy ośrodek oraz organ Inspekcji przekazują ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informacje, o których mowa w art. 73 rozporządzenia Komisji (UE)
2018/2067.
Art. 96.
1. Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz, o
którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 15 maja każdego roku.
2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wykaz, o którym mowa w art. 94
ust. 1 pkt 2.
Art. 101.
1. Krajowy ośrodek opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
wykaz:
1) instalacji, które uczestniczyły w systemie w okresie 2008-2012, wraz z maksymalną
liczbą jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji, jaką
prowadzący instalację może wymienić na uprawnienia do emisji ogólnych ważne w
okresie rozliczeniowym 2013-2020;
2) pozostałych instalacji oraz operatorów statków powietrznych wraz z maksymalną liczbą
jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji, jaką prowadzący
instalację albo operator statku powietrznego może wymienić na uprawnienia do emisji
ogólnych albo uprawnienia do emisji lotniczych ważne w okresie rozliczeniowym 20132020, wynikającą ze zweryfikowanej emisji z instalacji albo operacji lotniczych w okresie
2013-2020.
2. Maksymalną liczbę jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji,
jaką prowadzący instalację lub operator statku powietrznego może wymienić na
uprawnienia do emisji ogólnych albo uprawnienia do emisji lotniczych ważne w okresie
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(UE) nr 1123/2013.
3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, do
akceptacji Komisji Europejskiej.
4. Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wykazu, o którym mowa w ust. 1, Krajowy
ośrodek, kierując się koniecznością realizacji obowiązku wykonania decyzji Komisji
Europejskiej dotyczącej tego wykazu, sporządza poprawiony w zakresie wskazanym w
decyzji Komisji Europejskiej wykaz.
5. Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy
do spraw środowiska ogłasza ten wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.
6. Krajowy ośrodek corocznie aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na zasadach
określonych w art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1123/2013. Przepisy ust. 2-5 stosuje
się odpowiednio.
Art. 106.
1. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1-3, art.
104 ust. 1 i art. 105, nakłada, w drodze decyzji, organ Inspekcji.
2. Organ Inspekcji stwierdza naruszenia, o których mowa w art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1-3,
art. 104 ust. 1 i art. 105, na podstawie wykazów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 95
ust. 1, lub ustaleń kontroli.
3. Organ Inspekcji stwierdza naruszenie, o którym mowa w art. 105 ust. 3 i 4, na podstawie
informacji przekazanej przez Krajowy ośrodek.
4. Organ

Inspekcji

przesyła

Krajowemu

ośrodkowi

kopię

decyzji

o

nałożeniu

administracyjnej kary pieniężnej, a w przypadku nałożenia administracyjnej kary
pieniężnej na operatora statku powietrznego, także ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.
Art. 109.
1. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej
stała się ostateczna, organ Inspekcji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informację o operatorach statków powietrznych, którzy nie dopełnili
obowiązku:
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- 623 1) sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia, zgodnie z art. 74 i art. 75 ust. 1, planu
monitorowania emisji z operacji lotniczych albo uproszczonego planu monitorowania
emisji z operacji lotniczych albo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 76 ust. 2;
2) rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92.
2. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1,
oraz stwierdzeniu, że operator statku powietrznego:
1) pomimo nałożenia kary, o której mowa w art. 103 ust. 1 lub 2, nie dopełnił obowiązku
sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia, zgodnie z art. 74 i art. 75 ust. 1, planu
monitorowania emisji z operacji lotniczych albo uproszczonego planu monitorowania
emisji z operacji lotniczych albo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 76 ust. 2,
2) pomimo nałożenia kary, o której mowa w art. 104 ust. 1, nie dopełnił obowiązku
rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92
- zawiadamia operatora statku powietrznego o wszczęciu postępowania w sprawie
skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o nałożenie zakazu prowadzenia przez tego
operatora operacji lotniczych.
3. Operator statku powietrznego, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
może złożyć wyjaśnienia ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po powiadomieniu Rady Ministrów, przesyła do
Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie zakazu prowadzenia przez operatora statku
powietrznego operacji lotniczych.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) dowody potwierdzające naruszenie przez operatora statku powietrznego obowiązku
sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia planu monitorowania emisji z operacji
lotniczych albo uproszczonego planu monitorowania emisji z operacji lotniczych albo
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 76 ust. 2, oraz obowiązku dokonania w
wymaganym terminie rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92;
2) informację o podjętych środkach mających na celu wykonanie obowiązków, o których
mowa w pkt 1;
3) uzasadnienie

celowości

nałożenia

zakazu

prowadzenia

powietrznego operacji lotniczych;
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prowadzenia operacji lotniczych oraz dodatkowych warunków lub obowiązków, jakie
powinny zostać nałożone na operatora statku powietrznego.
6. Postępowanie w sprawie nałożenia zakazu prowadzenia przez operatora statku
powietrznego operacji lotniczych jest prowadzone zgodnie z przepisami wykonawczymi
wydanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 16 ust. 12 dyrektywy
2003/87/WE.
Art. 150.
1. W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu będący
skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1) 2015 r. - 18 751 140 zł;
2) 2016 r. - 25 786 034 zł;
3) 2017 r. - 29 509 578 zł;
4) 2018 r. - 25 028 884 zł;
5) 2019 r. - 35 267 728 zł;
6) 2020 r. - 31 820 000 zł;
7) 2021 r. - 31 700 000 zł;
8) 2022 r. - 29 520 000 zł;
9) 2023 r. - 28 470 000 zł;
10) 2024 r. - 29 450 000 zł.
2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o
którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy
część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na
okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału, została przekroczona:
1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 15%,
2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 10%,
3) po trzech kwartałach - co najmniej o 5%
- minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na
wstrzymaniu wydatków.
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2308 oraz z 2019 r. poz. 492, 1214 i 2020)

Art. 19.
[1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych przez Ministra Obrony
Narodowej.
2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może odwołać Radę
Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji. W przypadku
odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres, jaki pozostaje
do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po
jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.]
<1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez Ministra Obrony
Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów
państwowych.
2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
aktywów państwowych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może odwołać Radę Nadzorczą lub
poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji. W przypadku odwołania
członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres, jaki pozostaje do
upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej
oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.>
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje na okres kadencji Minister Obrony
Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 3. Minister może odwołać
Przewodniczącego w trakcie kadencji w każdym czasie. Odwołanie z pełnienia funkcji
Przewodniczącego nie oznacza odwołania z Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem:
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2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania.
7. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom przysługuje
miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje bez względu na częstotliwość
zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, z tym że zmniejsza się wynagrodzenie
miesięczne w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu w danym
miesiącu, proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady odbytych w tym miesiącu.
9. Minister

Obrony

Narodowej

ustala

wysokość

miesięcznego

wynagrodzenia

przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom,
mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.

Art. 61.
[1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia
przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa
podlegają przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów.]
<1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia
przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu
Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw aktywów
państwowych.>
2. Należne Skarbowi Państwa:
1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 1,
2) przychody ze zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 1
- stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

U S T A W A z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1857 oraz z 2019 r. poz. 492, 1655 i 1798)
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1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot:
a) który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość ogólnej liczby
głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
lub
b) który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów
zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub
c) w przypadku którego więcej niż połowa członków zarządu innego podmiotu jest
jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje
kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym
w stosunku zależności, lub
d) który posiada udział kapitałowy w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej
50% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub
e) który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego
podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym
podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot;
2) podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot
jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu
zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego;
3) ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie
akcje albo na wszystkie udziały podmiotu;
4) istotnym uczestnictwie - rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu
na działalność podmiotu poprzez:
a) posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 20% ogólnej
liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym okresie, w organie stanowiącym
podmiotu, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników,
przy czym zmiany stanu posiadania udziałów albo akcji, w tym również zbycie całości
udziałów albo akcji w tym okresie i ich nabycie nie wpływają na określenie istotnego
uczestnictwa albo
b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej
20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki;
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wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2;
6)

(1)

organie kontroli - rozumie się przez to:

[a) ministra właściwego do spraw energii - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-5, 810 i 12,]
< a)

ministra właściwego do spraw aktywów państwowych – w zakresie określonym w

art. 4 ust. 1 pkt 1–6, 8–10, pkt 11–13,>
[b) ministra właściwego do spraw gospodarki - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6,
11 i 13,]
c) Ministra Obrony Narodowej - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt 10a.
2. Ilekroć w ustawie mowa jest o spółce, dominacji nad spółką oraz istotnym uczestnictwie w
spółce, należy przez to także rozumieć odpowiednio spółkę jawną, partnerską,
komandytową, komandytowo-akcyjną, dominację nad taką spółką oraz istotne
uczestnictwo w takiej spółce. Stosunek dominacji i istotne uczestnictwo ustala się w takim
przypadku również poprzez stwierdzenie, iż podmiot dominujący jest uprawniony do
decydowania w sprawach spółki sam, lub wspólnie z innymi osobami.
3. (2) Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na
walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale
zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej spółki, przez
nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo
akcji.
4. (3) Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo
akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie
zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w
kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej
spółki, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt
4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części.
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również przypadki, gdy:
1) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym
również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem
zależnym od takiego podmiotu,
2) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut
albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do
jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa
do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,
3) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na
zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie
portfelem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.),
4) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo
nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny
podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania
prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo
akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie,
5) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad spółką będącą
podmiotem podlegającym ochronie jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób,
jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę,
dotyczącą nabycia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie,
bądź choćby nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania
prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo
akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie,
6) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w spółce będącej podmiotem
podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad taką spółką jest dokonywane przez
podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego
nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji spółki będącej
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w Rzeczypospolitej Polskiej
- zwane dalej "nabyciem pośrednim".
6. (4) Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji
niewymienionej w ust. 3-5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec
podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej spółki, będącej podmiotem
podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki będącej
podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne uczestnictwo, albo
wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego
zorganizowanej części. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w
szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycia lub objęcia udziałów albo akcji spółki z siedzibą
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej spółką dominującą wobec spółki
będącej podmiotem podlegającym ochronie, przepisy ustawy stosuje się w zakresie
skutków określonych w zdaniu pierwszym.
7. (5) Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym
mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo
akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie,
w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie
albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, a w
przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji tej spółki, albo będzie
podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź
nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku:
1) umorzenia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź
nabycia udziałów albo akcji własnych tej spółki,
2) podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie albo połączenia jej z inną
spółką,
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zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia
uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo akcjonariuszom tej spółki,
4)

(6)

unieważnienia akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie.

- zwane dalej "nabyciem następczym".
8. Istotne uczestnictwo, w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a, ustala się również, jeżeli zachodzi
ono wskutek posiadania udziałów albo akcji lub praw z akcji albo udziałów przez
podmioty, o których mowa w ust. 5, bez względu na liczbę i rodzaj dokonywanych
między nimi transakcji.
Art. 13.
1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli.
2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w
zakresie objętym ustawą, w szczególności:
1) przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, obejmującej
uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa
w art. 11 lub art. 12 ust. 6;
2) przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.
3. (11) W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:
1) Prezesa Rady Ministrów;
2) ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
<2a)

ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;>

3) ministra właściwego do spraw energii;
4) ministra właściwego do spraw gospodarki;
5) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
7) ministra właściwego do spraw informatyzacji;
<7a)

ministra właściwego do spraw klimatu;>

8) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
9) Ministra Obrony Narodowej;
10) ministra właściwego do spraw rolnictwa;
11) ministra właściwego do spraw środowiska;
12) ministra właściwego do spraw transportu;
13) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
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15) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
16) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
17) Szefa Agencji Wywiadu;
18) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
19) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
20) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
21) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
22) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".
5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów,
wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.

U S T A W A z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630)

Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej zawiera:
1) określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii rozgraniczających
teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, opracowanych geodezyjnie i
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy
katastralnej, w skali co najmniej 1:5000, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
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zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji;
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999);
6) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane;
7) mapy z projektem podziału tych nieruchomości, które tylko w części są położone w
granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę stacji
elektroenergetycznej, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;
8) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana budowa
stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 19 ust. 3;
9) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których
mowa w pkt 8, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione;
10) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja o
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1;
11) opinie, o których mowa w ust. 2;
12) wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
13) uzgodnienie zarządców dróg publicznych - w zakresie, w jakim projektowana inwestycja
przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do
nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w
sposobie zagospodarowania pasa drogowego.
2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej inwestor załącza opinie:
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obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
2) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, [ministra właściwego do spraw
energii,] <ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw
środowiska,> ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205);
3) Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega lub
oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy ochronne;
4) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
6) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);
7) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);
8) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego
nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego - w zakresie, w jakim
projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru
kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub
powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości;
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prezydenta miasta);
10) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w
otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz.
138);
11) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10);
12) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
13)

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa w
art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), w
zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wydaje
się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii
albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo
jako pozytywne uzgodnienie wniosku.
4. Kopię opinii, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 13,
właściwy organ przekazuje wojewodzie.
5. Opinie, o których mowa w ust. 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów,
wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej.

U S T A W A z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1895)

uwaga:
użyte w art. 20 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w
art. 53 w ust. 11, w art. 59, w art. 71 we wprowadzeniu do wyliczenia,
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wyliczenia oraz w art. 90 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy
[minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
klimatu>

Art. 20.
1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów
zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie mniej niż 40% średniorocznej
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy
sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - nie mniej niż 50% średniorocznej
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. - nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium
kraju.
2. Przy obliczaniu poziomów zbierania zużytego sprzętu nie uwzględnia się masy zużytego
sprzętu powstałego ze sprzętu, który nie został wprowadzony do obrotu, oraz odpadów
poprodukcyjnych.
3. Sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do dnia 31
grudnia 2020 r. określa załącznik nr 3 do ustawy.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalne
roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w
poszczególnych latach do końca 2020 r., kierując się:
1) masą wprowadzonego do obrotu sprzętu;
2) działaniami na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki;
3) poziomem rozwoju infrastruktury niezbędnej w procesie zbierania zużytego sprzętu.
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokona, w drodze rozporządzenia, wyboru metody
spośród określonych w ust. 1 pkt 2 oraz określi szczegółowy sposób obliczania
minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu od dnia 1 stycznia 2021 r.,
kierując się potrzebą osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego
sprzętu oraz zapewnienia porównywalności informacji w zakresie osiągniętego
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przez

wprowadzających sprzęt.
Art. 53.
1. (3) Prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie o zużytym sprzęcie za
poprzedni rok kalendarzowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "BDO.
2. (4) Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy
prowadzącego zakład przetwarzania;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy
prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;
3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy
prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4) informacje o masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla
wprowadzającego sprzęt;
5) numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w zakładzie przetwarzania
zużyty sprzęt;
6) informacje o masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia dla
wprowadzającego sprzęt;
7) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do
ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt;
8) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi i
innym niż recykling procesom odzysku dla wprowadzającego sprzęt;
9) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem rodzaju procesu określonego w
przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
10) informacje

o

masie

odpadów

powstałych

ze

zużytego

sprzętu

poddanych

unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt;
11) oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z podaniem rodzaju procesu
określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
12) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium
kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim w celu poddania
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wprowadzającego sprzęt;
13) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium
kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w celu
poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla
wprowadzającego sprzęt.
3. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie może uwzględnić:
1) masę zużytego sprzętu oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu
przygotowanych do ponownego użycia,
2) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi, innym niż
recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu,
3) masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, wywiezionych z terytorium kraju w celu
poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu
- do dnia 1 lutego następnego roku.
4. (5) Prowadzący zakład przetwarzania udostępnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w
terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu sprzęt albo organizacji
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którymi zawarł umowę, o której mowa
w art. 23 ust. 1, oraz marszałkowi województwa.
5. (6) (uchylony).
6. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart
przekazania odpadu.
7. W przypadku prowadzącego zakład przetwarzania będącego jednocześnie zbierającym
zużyty sprzęt masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania, zebranego w
ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu ustala się na
podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.
8. Masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia oraz masę odpadów
powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia ustala się na
podstawie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
9. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż
recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie zaświadczenia
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- 639 potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling
procesy odzysku.
10. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala się
na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład
przetwarzania,

potwierdzonych

przez

prowadzącego

działalność

w

zakresie

unieszkodliwiania odpadów.
11. (7) (uchylony).
Art. 59.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzór zaświadczenia potwierdzającego inne
niż recykling procesy odzysku oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą
ujednolicenia sporządzania i przekazywania tych zaświadczeń.

Art. 71.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu,
2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu
- kierując się potrzebą sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w dokumentach
objętych audytem oraz ujednolicenia sprawozdań z przeprowadzonego audytu.

Art. 74.
1. Stawka opłaty produktowej wynosi dla:
1) grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - od 4 zł do 8 zł za 1 kg;
2) innych grup sprzętu niż grupa wskazana w pkt 1 - od 0 zł do 2 zł za 1 kg.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłaty
produktowej, kierując się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla
poszczególnych grup sprzętu.
Art. 88.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw środowiska, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, roczny raport o
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- 640 funkcjonowaniu

systemu

gospodarki

zużytym

sprzętem

w

poprzednim

roku

kalendarzowym.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i wzór
rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, kierując się
potrzebą oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Art. 89.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej
sprawozdanie z wykonywania przepisów ustawy zawierające w szczególności informacje
o:
1) masie sprzętu wprowadzonego do obrotu wraz z nazwą grupy sprzętu;
2) masie zebranego zużytego sprzętu;
3) masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia i poddanego recyklingowi
oraz innym niż recykling procesom odzysku;
4) masie wywiezionych z terytorium kraju odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.
2. Sprawozdanie jest przekazywane Komisji Europejskiej co 3 lata, w terminie 9 miesięcy,
licząc od końca trzyletniego okresu, którego dotyczy.

Art. 90.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, organy inspekcji ochrony środowiska, organy
inspekcji handlowej oraz marszałkowie województw współpracują z właściwymi
organami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich w sprawach
dotyczących sprzętu i zużytego sprzętu, w szczególności w celu ustanowienia
odpowiedniego przepływu informacji, gwarantującego przestrzeganie przez producentów
i wprowadzających sprzęt przepisów z tego zakresu, oraz w odpowiednich przypadkach
udostępniają sobie nawzajem i Komisji Europejskiej informacje, tak aby ułatwiać
prawidłowe wykonanie tych przepisów. Współpraca administracyjna i wymiana
informacji, w szczególności pomiędzy krajowymi rejestrami zawierającymi informacje o
producentach i wprowadzających sprzęt, odbywa się z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dostęp do odpowiednich
dokumentów i informacji, uwzględniających wyniki kontroli, z zastrzeżeniem przepisów
dotyczących ochrony danych.
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- 641 U S T A W A z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
545, 1030, 1210 i 2020)

uwaga:
użyte w art. 4 w ust. 1 i 3, w art. 5, w art. 8 w ust. 9 i 10, w art. 9, w art.
12 w ust. 6, w art. 19 w ust. 2, w art. 29 we wprowadzeniu do
wyliczenia oraz w art. 38 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy
[minister właściwy do spraw energii] zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
klimatu>

Art. 4.
1. Minister właściwy do spraw energii < w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>
co 3 lata opracowuje krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany
dalej "krajowym planem działań", do dnia 31 stycznia roku, w którym jest obowiązek
opracowania tego planu.
2. Krajowy plan działań zawiera w szczególności:
1) opis planowanych programów zawierających działania w zakresie poprawy efektywności
energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;
2) określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;
3) informacje o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyłaniu lub w dystrybucji, w
dostarczaniu oraz w końcowym zużyciu energii;
4) strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą:
a) wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
b) określenie sposobów przebudowy lub remontu budynków, o których mowa w lit. a,
c) dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku przebudowy
lub remontu budynków, o których mowa w lit. a.
3. Strategię, o której mowa w ust. 2 pkt 4, minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw energii, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok,
w którym jest obowiązek opracowania krajowego planu działań.
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- 642 Art. 5.
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przyjmuje, w drodze
uchwały, krajowy plan działań.
2. Krajowy plan działań po jego przyjęciu przez Radę Ministrów jest przekazywany Komisji
Europejskiej, do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym jest obowiązek opracowania
tego planu, przez ministra właściwego do spraw energii.

Art. 8.
1. Organy władzy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), których obszar działania obejmuje
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "organami władzy publicznej":
1) nabywają efektywne energetycznie produkty lub
2) zlecają usługi, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii,
3) nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które spełniają
co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności
cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 51), lub
4) w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie
zapewniają wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984),
lub
5) realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki
energetycznej budynków.
2. Przepisów ust. 1 pkt 3-5 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245);
2) wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, z wyjątkiem:
a) kwater w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356),
b) budynków przeznaczonych na cele biurowe i użytkowanych przez jednostki organizacyjne
podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.
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- 643 3. (3) Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli
kwota wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej
ustawy.
4. Nabywane przez organy władzy publicznej produkty lub usługi, o których mowa w ust. 1,
muszą spełniać:
1)

(4)

kryterium zaliczania do najwyższej klasy efektywności energetycznej, jaka jest

możliwa do osiągnięcia - w przypadku produktów związanych z energią, określonych w
aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o
etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz.
1790 oraz z 2019 r. poz. 1030),
2) wymagania

w

zakresie

poziomów

referencyjnych

efektywności

energetycznej

określonych w aktach delegowanych, o których mowa w pkt 1 - w przypadku gdy produkt
nie jest objęty wymaganiami określonymi w pkt 1 i wchodzi w zakres rozporządzeń
Komisji UE w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L
285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.),
3) wymogi

efektywności

energetycznej

co

najmniej

odpowiadające

wymaganiom

wymienionym w umowie między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią
Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej
urządzeń biurowych (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2013, str. 7) - w przypadku urządzeń
biurowych wymienionych w tej umowie,
4) kryterium posiadania najwyższej klasy efektywności paliwowej określonej w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i
innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 46, z późn. zm.) w przypadku opon
- jeżeli zostanie zachowana zgodność z kryteriami opłacalności i technicznej przydatności
oraz będzie to ekonomicznie uzasadnione.
5. Obowiązek spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie zabrania nabywania
przez organy władzy publicznej opon o najwyższej klasie przyczepności na mokrej
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- 644 nawierzchni lub zewnętrznego hałasu toczenia, jeżeli jest to uzasadnione względami
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.
6. Udzielając zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi, organy władzy
publicznej zobowiązują wykonawcę tej usługi do stosowania produktów spełniających
wymagania określone w ust. 4, jeżeli na potrzeby wykonania tej usługi nabyte zostały
nowe produkty.
7. W wyniku podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, oszczędność energii
pierwotnej do dnia 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić nie mniej niż 2730 ton oleju
ekwiwalentnego.
8. Organy władzy publicznej, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa sprawozdania z podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, w
roku poprzednim, dotyczących budynków należących do Skarbu Państwa i użytkowanych
przez te organy.
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii, do dnia 31
marca każdego roku, informacje wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. 8, o
uzyskanych przez organy władzy publicznej oszczędnościach energii pierwotnej w
budynkach użytkowanych przez te organy i należących do Skarbu Państwa.
10. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o
których mowa w ust. 9, oraz sprawozdanie z postępu w dążeniu do osiągnięcia krajowego
celu w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 4 ust. 2 pkt 2, do dnia
30 kwietnia każdego roku.
Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw transportu oraz minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa:
1) organizują

kampanie

promujące

stosowanie

środków

poprawy

efektywności

energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii;
2) prowadzą

działania

informacyjno-edukacyjne

o

dostępnych

środkach

poprawy

efektywności energetycznej.
2. (5) Minister właściwy do spraw energii, w ramach promowania środków poprawy
efektywności energetycznej, prowadzi działania informacyjno-edukacyjne o zużyciu
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- 645 energii przez produkty związane z energią w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012
r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią.
3. Minister właściwy do spraw energii:
1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej;
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra
właściwego do spraw energii:
a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności
energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania,
b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 12.
1. Opłatę zastępczą oblicza się jako iloczyn jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w
ust. 2 i 3, i oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego,
wynikającej z wysokości obowiązku, o której mowa w art. 14 ust. 1, realizowanego w
danym roku opłatą zastępczą.
2. Jednostkowa opłata zastępcza wynosi:
1) 1000 zł za 2016 r.,
2) 1500 zł za 2017 r.
- za tonę oleju ekwiwalentnego.
3. Wysokość jednostkowej opłaty zastępczej za rok 2018 oraz za każdy kolejny rok zwiększa
się o 5% w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok
poprzedni.
4. Opłatę zastępczą uiszcza się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1. Wpływy z opłaty zastępczej
stanowią przychód tego Funduszu.
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza środki w
wysokości stanowiącej równowartość wpływów z opłaty zastępczej na realizację
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.
6. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie o wysokości środków
przeznaczonych

na

realizację

przedsięwzięć

służących
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poprawie

efektywności

- 646 energetycznej u odbiorców końcowych oraz uzyskanej oszczędności energii finalnej w
wyniku realizacji takich przedsięwzięć, w podziale na rodzaje przedsięwzięć wymienione
w art. 19 ust. 1, do dnia 31 lipca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 19.
1. Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach
energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu
ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach
odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych.
2. Minister właściwy do spraw energii < w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej.
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Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,
2) wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,
3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o
której mowa w art. 26 ust. 1,
4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych
oszczędności energii,
5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której
mowa w art. 25 ust. 3,
6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,
7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki
- biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności energetycznej,
zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i prawidłowej weryfikacji
oszczędności energii.

U S T A W A

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217)

Art. 11.
1. W spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada uprawnienia takie
jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów:
1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
2) uchwała, o której mowa w art. 10,
3) uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3,
4) uzasadnienie, o którym mowa w art. 9 ust. 4
- z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także
kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie danych osobowych
ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.
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- 648 [2. Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce, o której mowa w ust.
1, inny niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przekazuje niezwłocznie
ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację o sporządzeniu
uzasadnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3, wraz z adresem jego publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa publikuje przekazaną
informację na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.]

U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655)

[Art. 7.
1. Prezes Rady Ministrów:
1)

koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz
dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do
Skarbu Państwa;

2)

(5)

wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich

prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
3)

(6)

wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu

w sprawach, o których mowa w art. 201 § 4, art. 30062§ 3 oraz art. 368 § 4 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
4)

składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki, przystąpieniu
do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.

2. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w
spółkach, Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz
dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków
organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji
należących do Skarbu Państwa.
3. Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu
korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do
spółek z udziałem Skarbu Państwa.
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niezwłocznie przekazują Prezesowi Rady Ministrów, na jego żądanie, informacje i
dokumenty dotyczące:
1) wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub
2) działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie
informacji ustawowo chronionych.

Art. 8.
1. Prezes Rady Ministrów może przekazać, w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ust. 2, innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub
państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, wykonywanie
uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1:
1) pkt 2,
2) pkt 3 lub
3) pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu lub
nabyciu akcji.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonują inni członkowie Rady Ministrów,
pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:
1) członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, w tym
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, właściwych do wykonywania w stosunku do tej
spółki przekazanych uprawnień,
2) zakres przekazanych uprawnień
– uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka Rady Ministrów
wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945), zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot
działalności państwowej osoby prawnej, w tym jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
2a. Członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub państwowa osoba prawna, w tym
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, którym Prezes Rady Ministrów przekazał
wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, mogą zlecać, z zachowaniem zasad i
trybu określonych w odrębnych przepisach, osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie
określonych czynności prawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub
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- 650 faktycznych w zakresie, w jakim przekazano im wykonywanie uprawnień, udzielając w tym
zakresie pełnomocnictw.
3. W przypadku przekazania wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, prawa z akcji
należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą być
wykonywane także przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 8a.
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi listę:
1) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
niektórych uprawnieniach pracowników;
2) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentującymi co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
3) osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h- j, oraz osób, które
uzyskały uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, są
współadministratorami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w
zakresie wykonywania uprawnień przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów. Wzajemne
prawa i obowiązki współadministratorów określa porozumienie.
3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów może udostępnić podmiotom, o których mowa w art. 8
ust. 1, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez te podmioty uprawnień przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów.]

<Art. 7.
1. Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych:
1) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z
nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej;
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- 651 2) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki,
przystąpieniu do spółki, nabyciu lub objęciu akcji.
3. W celu koordynacji wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Prezes Rady Ministrów może określać:
1) zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie
kształtowania

wynagrodzeń

członków

organów,

skierowane

do

podmiotów

uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;
2) dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem
Skarbu Państwa.
4. Podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa
niezwłocznie przekazują, odpowiednio Prezesowi Rady Ministrów lub ministrowi
właściwemu do spraw aktywów państwowych, na ich żądanie, informacje i
dokumenty dotyczące:
1) wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach lub
2) działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o
ochronie informacji ustawowo chronionych.

Art. 8.
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
może przekazać, w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 2,
Prezesowi Rady Ministrów lub innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi
Rządu lub państwowej osobie prawnej, w tym jednoosobowej spółce Skarbu
Państwa, wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 2:
1) pkt 1 lub
2) pkt 2 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu
lub nabyciu akcji.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni
członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w
tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:
1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, właściwy do wykonywania w stosunku do tej
spółki przekazanych uprawnień,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 652 2) zakres przekazanych uprawnień
– uwzględniając przedmiot działalności spółki, a także właściwość członka Rady
Ministrów wynikającą w szczególności z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696, 2170 i ….) lub zadania
Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynacji pracy członków Rady Ministrów,
zakres zadań pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby
prawnej, w tym jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
3. Prezes Rady Ministrów lub inny członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub
państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, którym
Rada Ministrów przekazała wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1,
mogą zlecać, z zachowaniem zasad i trybu określonych w odrębnych przepisach,
osobom prawnym lub fizycznym dokonywanie określonych czynności prawnych lub
faktycznych lub rodzajów czynności prawnych lub faktycznych w zakresie, w jakim
przekazano im wykonywanie uprawnień, udzielając w tym zakresie pełnomocnictw.
4. W przypadku przekazania wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1,
prawa z akcji należących do Skarbu Państwa do zwołania lub żądania zwołania
walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia mogą być wykonywane także przez ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych.
Art. 8a.
1. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych prowadzi
listę:
1) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników
wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
2) osób

będących

akcjonariuszami

spółek

z

udziałem

Skarbu

Państwa

reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
3) osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h-k, oraz osób,
które uzyskały uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1, są współadministratorami danych osobowych osób, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie wykonywania uprawnień przekazanych przez Radę
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Wzajemne

prawa

i

obowiązki

współadministratorów

określa

porozumienie.
3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może udostępnić podmiotom, o
których mowa w art. 8 ust. 1, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w
zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty uprawnień przekazanych
przez Radę Ministrów.>

Art. 9b.
1. Skarb Państwa może obejmować akcje w celu:
1) realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych
inwestycji;
[2)

(8)

utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki , a w przypadku prostej

spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w szczególności
poprzez wykonanie prawa poboru;]
<2) utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej
spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w
szczególności poprzez wykonanie prawa poboru, lub jego zwiększenia;>
3) podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
2. Objęcie przez Skarb Państwa akcji w celach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić,
jeżeli jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, chyba
że jest ono dokonywane w ramach udzielania dozwolonej pomocy publicznej.

Art. 17.
1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w
drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego
zgromadzenia wymaga:
1)

rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zaliczonymi do wartości
niematerialnych

i

prawnych,

rzeczowych

aktywów
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- 654 długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli
wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do
korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na
podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej
przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się wartość świadczeń za:
– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na
czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do
korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej
rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy
najmu lub dzierżawy, za:
– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na
czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 100 000 000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
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- 655 1a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, może podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały
walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego, zamiast
zgody walnego zgromadzenia, wymagają sprawy określone w ust. 1.
2. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w
drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu
nadzorczego, wymaga zawarcie:
1)

umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za
świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym
podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;

2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której
mowa w pkt 1;
3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest
przewidziana.
3. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w
drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu
nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy:
1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000
złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
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finansowego;
2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej
50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego.
4. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w
drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, zasad zbywania
składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji
oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę
składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość
rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.
5. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, mogą podejmować działania mające na celu określenie, w drodze
uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, surowszych wymagań niż
określone w ust. 1-4.
6. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie,
w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku
przedkładania walnemu zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przez
organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a
także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w [art. 7 ust. 3]
<art. 7 ust. 3 pkt 2>, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki
za ubiegły rok obrotowy.
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- 657 6a. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, może podejmować działania mające na celu wprowadzenie, w drodze
uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, obowiązku przedkładania przez
organ zarządzający organowi nadzorczemu, zamiast walnemu zgromadzeniu, sprawozdań,
o których mowa w ust. 6.
7. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, z wyłączeniem
spółki w upadłości, są obowiązane podejmować działania mające na celu wprowadzenie
do statutów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej
osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
wymogów, o których mowa w ust 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5.

Art. 19.
1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako
kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię
Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o
której mowa w art. 24 pkt 1, która:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej
5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub
wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej
jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy
podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
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f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra
Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa
lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202,
późn. zm.)(11) ,
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (12) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z
2019 r. poz. 492),
j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją
egzaminacyjną

wyznaczoną

przez

Prezesa

Rady

Ministrów[;]

<,>

<k)złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed
komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów
państwowych;>
2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na
podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy
lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka
organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność
lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego,
określone w odrębnych przepisach.
2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i
państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, wymóg spełnienia
przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o
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przez pracowników, rolników lub rybaków.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach
nadzorczych.
4. (uchylony).
5. Podmiot uprawiony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub
państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może
wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
5a. Przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się do kandydata na pełnomocnika wspólnika.
6. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie
spełnia wymogów określonych w ust. 1-3 i 5, podmiot uprawniony do wykonywania praw
z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna niezwłocznie
podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do członka organu nadzorczego wskazywanego przez
podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do
Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna.

Art. 21.
[1. Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zwany dalej "egzaminem",
przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez Prezesa Rady Ministrów.]
<1. Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zwany dalej
„egzaminem”, przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych.>
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organów nadzorczych z następujących dziedzin:
1) prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy
oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215),
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach [ministra właściwego do
spraw energii] <ministra właściwego do spraw aktywów państwowych> oraz ich
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli
niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492),
2) prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek
kapitałowych,
3) prawa pracy,
4) prawa rynku kapitałowego,
5) podstaw ekonomii,
6) podstaw zarządzania,
7) finansów przedsiębiorstw,
8) rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych,
9) zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
10) prawa gospodarczego Unii Europejskiej
- w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego.
[3. Termin egzaminu określa Prezes Rady Ministrów.]
<3. Termin egzaminu określa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.>
3a. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
3b. [W części pisemnej egzaminu stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące ze zbioru
pytań tworzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.] <W części pisemnej
egzaminu stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące ze zbioru pytań tworzonego
przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.>
Zbiór pytań oraz pytania egzaminacyjne nie stanowią informacji publicznej oraz
informacji sektora publicznego w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji
publicznej oraz przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
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wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), która
stanowi dochód budżetu państwa.
5. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "komisją", składa się z co
najmniej trzech członków. [Prezes Rady Ministrów wskazuje przewodniczącego i
sekretarza komisji.] <Minister właściwy do spraw aktywów państwowych wskazuje
przewodniczącego i sekretarza komisji.>
6. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami.
7. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach, w wysokości nie
wyższej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
[8. Obsługę administracyjno-biurową komisji i egzaminu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów. Wydatki związane z działalnością komisji, w tym z przeprowadzaniem
egzaminu, oraz wynagrodzenie członków komisji pokrywane są z części budżetu państwa,
która pozostaje w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.]
<8. Obsługę administracyjno-biurową komisji i egzaminu zapewnia urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Wydatki związane z
działalnością komisji, w tym z przeprowadzaniem egzaminu, oraz wynagrodzenie
członków komisji pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w
dyspozycji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.>
9. [Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:]
<Minister

właściwy

do

spraw

aktywów

państwowych

określi,

w

drodze

rozporządzenia:>
1) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu
wniesionych opłat, mając na uwadze koszty przeprowadzania egzaminów oraz wydatki
związane z funkcjonowaniem komisji;
2) regulamin przeprowadzania egzaminów, uwzględniając konieczność zapewnienia
równego traktowania osób składających egzamin, poufności egzaminów oraz ich sprawnej
organizacji;
3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji, uwzględniając zakres
obowiązków poszczególnych członków.
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Do zadań Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
zwanej dalej "Radą", należy wydawanie opinii dotyczących:
1) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
a) Skarb Państwa,
b) państwową osobę prawną,
c) spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
d) podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby
prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
1a) kandydatów na pełnomocników wspólnika;
1b) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust.
1;
1c) kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;
[2) dokumentów

dotyczących

polityki

państwa

w

zakresie

zarządzania

mieniem

państwowym;
3) projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym;]
4) kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26;
5) spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady
Ministrów.
Art. 25.
1. Rada, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinie, o których mowa w art.
24 pkt 1-1c, na wniosek:
1) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;
2) państwowej osoby prawnej;
3) spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
4) podmiotu, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby
prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
5) organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, w przypadku, o którym
mowa w art. 19a ust. 1;
6) organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej osoby
prawnej.
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1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru
PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania
kandydata;
2) wskazanie wnioskodawcy;
3) firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego kandydat
jest wskazywany;
4) w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie okresu oraz
numeru kadencji;
5) uzasadnienie wniosku;
6) podpis złożony w imieniu wnioskodawcy.
3. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, dołącza się:
1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:
a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i
ukończonych szkoleń zawodowych,
b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych
podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c, oraz ze wskazaniem podmiotów lub
organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;
2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych oraz
b) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j;
3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną
datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy
kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską - informacje wydane
przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma
miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem
złożenia wniosku;
4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia
wniosku, o:
a) braku okoliczności wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 5,
b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w
sprawach o przestępstwa skarbowe,
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zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w
organach innych podmiotów.
<3a. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1–1c,
złoży podmiot lub organ inny niż określony w ust. 1, przewodniczący Rady lub inna
osoba upoważniona przez niego zwraca wniosek wnioskodawcy.>
4. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, nie
spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, przewodniczący Rady lub inna osoba
upoważniona przez niego może, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, żądać
uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę. <Wnioskodawca uzupełnia wniosek w
terminie wskazanym w żądaniu.>
<4a. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, przepisu ust. 7 nie
stosuje się.>
5. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do wydania
opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, rozpoczyna się w dniu doręczenia Radzie
uzupełnienia wniosku. <W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku we
wskazanym terminie, wniosek jest zwracany wnioskodawcy.>
6. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, można dołączyć
dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć
wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3
i 5.
7. Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest równoznaczne z
opinią pozytywną.
8. Rada, wydając opinie, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, ocenia, czy kandydat:
1) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji członka
organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika;
2) spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego albo
pełnomocnika wspólnika, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 19c;
3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo
pełnomocnika wspólnika.
9. Informacja o wydaniu pozytywnych opinii, o których mowa w art. 24 pkt 1-1c, podlega
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 665 10. Rada przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań.

Art. 27.
[1. W skład Rady wchodzi 9 członków.]
<1. W skład Rady wchodzi 8 członków.>
2. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji w
Radzie i wykonywania powierzonych jej obowiązków, oraz daje rękojmię należytego
wykonywania tych obowiązków;
[5)

spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5, oraz inne wymogi określone w
przepisach odrębnych dla członka organu nadzorczego.]

<5) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1–3 i 5, z wyłączeniem posiadania
pozytywnej opinii Rady, oraz inne wymogi określone w przepisach odrębnych dla
członka organu nadzorczego.>
3. Członek Rady nie może być członkiem organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu
Państwa lub państwowej osoby prawnej ani spółki, wobec której spółka z udziałem
Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w
rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Art. 28.
[1. Członków Rady powołuje i odwołuje:
1) Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
2) minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków;
3) minister właściwy do spraw energii - trzech członków.]
<1. Członków Rady powołuje i odwołuje:
1) Prezes Rady Ministrów – czterech członków,
2) minister właściwy do spraw aktywów państwowych – czterech członków.>
2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
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gospodarki lub ministra właściwego do spraw energii;]
<1) odwołania odpowiednio przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do
spraw aktywów państwowych;>
2) złożenia rezygnacji;
3) śmierci;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
2a. Ustanie członkostwa w Radzie nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady uległ
zmniejszeniu o więcej niż 2 członków.
[3. Informacja o powołaniu i odwołaniu członka Rady jest zamieszczana w Biuletynie
Informacji Publicznej - na stronach podmiotowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw energii.]
<3. Informacja o powołaniu członka Rady i ustaniu członkostwa w Radzie jest
zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw aktywów państwowych.>
Art. 29.
1. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i kieruje jej pracami.
3. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Rada podejmuje uchwały. Uchwały są
podejmowane zwykłą większością głosów. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu
wzięło udział co najmniej 5 członków Rady.
4. Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za
udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący zwrot kosztów
przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych
niezbędnych udokumentowanych wydatków. Kwota miesięcznego wynagrodzenia jest
ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
[5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, ustala regulamin organizacyjny Rady
określający szczegółową organizację Rady, w tym sposób podejmowania uchwał w czasie
posiedzeń Rady oraz przy użyciu technicznych środków porozumiewania się na odległość,
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oraz należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.]
<5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, ustala regulamin organizacyjny Rady
określający szczegółową organizację Rady, w tym sposób podejmowania uchwał w
czasie posiedzeń Rady oraz przy użyciu technicznych środków porozumiewania się
na

odległość,

z

uwzględnieniem

konieczności

zapewnienia

warunków

dla

efektywnego działania Rady, skutecznego sprawowania nadzoru nad spółkami przez
rady nadzorcze oraz należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.>
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz
członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków;
2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu
Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w
pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu,
biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

[Art. 32.
1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji
należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub państwowej osoby
prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uprawnienia
przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym
zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, oraz w sprawach, o
których mowa w art. 199 § 2, art. 2031, art. 215, art. 2221, art. 228 pkt 3, art. 255 § 1, art.
257, art. 270 pkt 2, art. 30044 § 2, art. 30067 § 2, art. 30068, art. 30079 § 2, art. 30081 pkt 2,
art. 300102 § 1, art. 300103, art. 300106 § 2, art. 300114 § 1, art. 300120 § 1 pkt 2, art. 359 §
2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 1, art. 431, art. 433 § 2, art.
448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1 i art. 562 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także w sprawach ustalania
wynagrodzenia członków rady nadzorczej w prostej spółce akcyjnej, działa na podstawie
pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną,
zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów.
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215, art. 30068 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych, w przypadku powołania na członków organu nadzorczego osób wybranych
przez pracowników, rolników lub rybaków.]

Art. 35.
1. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia państwowego, właściwy
wojewoda:
1) wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wobec innego niż środki
finansowe mienia:
a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach
z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do
odpłatnego korzystania,
c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów,
d) przekazanego na podstawie art. 58a i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270,
492 i 801) oraz wobec nieruchomości, w odniesieniu do których wydał decyzję o
wygaśnięciu trwałego zarządu na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami;
2) reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi
Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych
starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
3) przejmuje inne niż środki finansowe mienie pozostałe po przedsiębiorstwie państwowym
wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub gospodaruje tym mieniem;
4) przyjmuje na rzecz Skarbu Państwa darowizny mienia;
5) przyjmuje, a także wykonuje czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres
zwykłego zarządu wobec spadków i darowizn mienia na rzecz Skarbu Państwa,
zabezpieczonych i zrealizowanych przez konsula na mocy przepisów odrębnych;
[6)

sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, oraz przedkłada go, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
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Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji;]
<6) sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,

oraz

przedkłada

go

ministrowi

właściwemu

do

spraw

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
celem akceptacji;>
7) wykonuje inne czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1.
2. Właściwość wojewody ustala się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b - według siedziby jednostki
organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu
Państwa, w przypadku gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej
osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się na obszarze
właściwości jednego wojewody, albo miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb
Państwa mienie lub jego przeważająca część, gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu
Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się
na obszarze właściwości kilku wojewodów;
2)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 3 - według miejsca, w
którym znajduje się mienie lub jego przeważająca część;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - według miejsca zamieszkania
spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się
ustalić, według miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego przeważająca
część;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - według miejsca położenia przeważającej
części składników majątkowych będących przedmiotem darowizn na rzecz Skarbu
Państwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, właściwy jest wojewoda mazowiecki.
4. O sposobie zagospodarowania mienia, w tym nieruchomości, o którym mowa w ust. 1,
rozstrzyga właściwy wojewoda.
5. Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1,
wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2
miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości
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przestrzennego oraz mieszkalnictwa na cele określone w art. 51, art. 51a, art. 58 ust. 1, art.
59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.
6. Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1,
wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw zagranicznych, w
terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych
nieruchomości na cele określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.

U S T A W A z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z
2018 r. poz. 1154 oraz z 2019 r. poz. 1080)

[Art. 17.
Krajowy Ośrodek , za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może tworzyć lub
przystępować do spółki prawa handlowego oraz posiadać, obejmować lub nabywać akcje lub
udziały w spółkach. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych nie stosuje się.]
<Art. 17.
1. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
może tworzyć lub przystępować do spółki prawa handlowego oraz posiadać,
obejmować lub nabywać akcje lub udziały w spółkach. Przepisu art. 49 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.
2. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w
tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych Krajowy Ośrodek przekazuje temu ministrowi akcje lub
udziały, o których mowa w ust. 1.>
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- 671 U S T A W A z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019
r. poz. 125, 534, 1495 i 2170)
Art. 51.
1. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód
powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a
także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na
terenach podmokłych.
2. Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, należy zapewnić, żeby wody, w zależności od
potrzeb, nadawały się do:
1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
2) uprawiania sportu, turystyki lub rekreacji;
3) wykorzystywania do kąpieli;
4) bytowania

ryb

i

innych

organizmów

wodnych

w

warunkach

naturalnych,

umożliwiających ich migrację.
3. Dla realizacji celu określonego w ust. 2 pkt 3:
1) organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku, aktualizuje go i przekazuje w
terminie 7 dni właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz Wodom
Polskim, a w przypadku kąpielisk morskich także właściwemu terytorialnie dyrektorowi
urzędu morskiego, oraz podejmuje działania mające na celu obniżenie ryzyka
zanieczyszczenia wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
w szczególności działania określone w art. 344 ust. 5 pkt 2 i 7;
2) organy administracji publicznej są obowiązane udostępniać organizatorowi kąpieliska na
jego wniosek informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody
w kąpielisku;
3) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują działania określone w art. 344 ust. 1
oraz art. 346 i art. 347.
4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z [ministrem właściwym do
spraw gospodarki wodnej] <, ministrem właściwym do spraw klimatu>, ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku,
2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich
przedstawiania,
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- mając na względzie poprawę jakości wody w kąpieliskach i ochronę zdrowia publicznego.
5. Za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, pobiera się opłatę.
6. Opłata za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, pobierana przez organ
administracji:
1) rządowej - stanowi dochód budżetu państwa;
2) samorządowej - stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Opłaty za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie pobiera się, jeżeli
wniosek o udostępnienie informacji został złożony przez organ administracji publicznej.
8. Jednostkowe stawki opłat za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2,
wynoszą:
1) za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli udostępnienie wymaga wyszukania do
dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny
dokument wymagający wyszukania;
2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy
informatyczny nośnik danych;
3) za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów - 0,30 zł za każdą
stronę;
4) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):
a) za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,
b) za stronę kopii kolorowej - 6 zł.
9. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych za pośrednictwem operatora pocztowego
pobiera się opłatę za przesyłkę pocztową danego rodzaju i danej kategorii wagowej w
wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora
wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629)
zwiększoną o:
1) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku
danych dostarczonym przez podmiot, który złożył wniosek o udostępnienie informacji, o
których mowa w ust. 3 pkt 2.
10. Opłatę za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, oraz opłatę, o której
mowa w ust. 9, uiszcza się przed udostępnieniem tych informacji przez wpłatę do kasy
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administracji publicznej.
11. W przypadku nieuiszczenia opłaty za udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3
pkt 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 9, organy administracji publicznej odmawiają
udostępnienia tych informacji.
Art. 53.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z <ministrem właściwym
do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych,
obejmujące:
1) klasyfikację elementów fizykochemicznych;
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego;
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;
4) sposób prezentacji ich stanu;
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu;
6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej
substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako
wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz
zdrowie ludzi.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej będzie się kierował wymogami ochrony wód podziemnych, istniejącym stanem
rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz dostępnymi wynikami
pomiarów i badań oraz weźmie pod uwagę przy określaniu wartości progowych:
1) wpływ oraz wzajemne oddziaływania wód podziemnych na ekosystemy wodne
pozostające w związku hydraulicznym z tymi wodami oraz ekosystemy lądowe zależne od
tych wód;
2) zaburzenia aktualnych lub przyszłych uzasadnionych sposobów wykorzystania wód
podziemnych lub ich funkcji;
3) zanieczyszczenia powodujące uznanie jednolitych części wód podziemnych za zagrożone;
4) warunki hydrogeologiczne, w tym informacje dotyczące bilansu wodnego i poziomów
naturalnego tła hydrogeochemicznego, z uwzględnieniem przypadków gdy podwyższone
poziomy wartości tła elementów fizykochemicznych występują z naturalnych przyczyn
hydrogeologicznych, przy czym przez wartość tła rozumie się stężenie substancji lub
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części wód podziemnych albo w nieznacznym stopniu odbiegające od warunków
naturalnych w wyniku działalności człowieka, przy czym przy określaniu poziomów tła
przyjmuje się, że:
a) poziomy tła powinny być określane na podstawie charakterystyki jednolitych części wód
podziemnych oraz na podstawie wyników monitoringu wód podziemnych,
b) monitoring wód podziemnych i interpretacja danych powinny uwzględnić fakt, że warunki
przepływu i skład chemiczny wód podziemnych są zróżnicowane w pionie i w poziomie,
c) jeżeli dostępne są tylko ograniczone dane z monitoringu wód podziemnych, konieczne jest
zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny być określane w
oparciu o te ograniczone dane z monitoringu, w stosownych przypadkach za pomocą
uproszczonego podejścia z wykorzystaniem podzbioru próbek, dla których wskaźniki
wykazują brak wpływu działalności człowieka, a informacje dotyczące transferów i
procesów geochemicznych powinny być wzięte pod uwagę, jeżeli są dostępne,
d) jeżeli nie są dostępne wystarczające dane z monitoringu wód podziemnych, a informacje
dotyczące transferów i procesów geochemicznych są niskiej jakości, konieczne jest
zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny być szacowane, w
stosownych przypadkach na podstawie statystycznych wyników referencyjnych dla tego
samego rodzaju warstw wodonośnych na innych obszarach, na których dane z
monitoringu są wystarczające;
5) pochodzenie substancji zanieczyszczających, ich ewentualne występowanie w przyrodzie,
toksyczność, zdolność do dyspersji, trwałość i zdolność do bioakumulacji;
6) wiedzę z zakresu ludzkiej toksykologii i ekotoksykologii.
3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej weźmie również pod uwagę:
1) normy jakości wód podziemnych rozumiane jako normy jakości środowiska, określone w
przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, odpowiadające stężeniu danej substancji
zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonych jako wskaźnik, które
nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi, oraz
dotychczasowe wartości progowe;
2) konieczność zmiany wartości progowych, jeżeli nowe informacje o substancjach
zanieczyszczających,

grupach

substancji

zanieczyszczających
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- 675 zanieczyszczeń wskazują na potrzebę ustalenia wartości progowej dla nowej substancji,
zmianę istniejącej wartości progowej lub ponownego uwzględnienia wartości progowej
uprzednio usuniętej z wykazu;
3) możliwość usunięcia wartości progowych, jeżeli dana jednolita część wód podziemnych
nie jest już narażona na zagrożenie ze strony danych substancji zanieczyszczających, grup
substancji zanieczyszczających lub wskaźników zanieczyszczeń;
4) konieczność określenia bardziej rygorystycznych wartości progowych, w przypadku gdy
normy jakości wód podziemnych zastosowane do danej jednolitej części wód
podziemnych mogą skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych dla wód
powierzchniowych pozostających w związku hydraulicznym z tą jednolitą częścią wód
podziemnych lub prowadzić do znaczącego pogorszenia jakości ekologicznej lub
chemicznej tych wód lub znaczącej szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio
zależnych od danej jednolitej części wód podziemnych;
5) współpracę z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie
skoordynowanego ustalenia wartości progowych w odniesieniu do jednolitych części wód
podziemnych, których część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich
Unii Europejskiej, oraz jednolitych części wód podziemnych, w obrębie których przepływ
wód podziemnych przecina granicę z innymi państwami członkowskimi Unii
Europejskiej;
6) możliwość skoordynowanego ustalenia wartości progowych z właściwymi organami
państw nienależących do Unii Europejskiej, w przypadku gdy jednolita część wód
podziemnych lub grupa takich części znajdują się na terytorium państw nienależących do
Unii Europejskiej.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z <ministrem właściwym
do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) elementy jakości dla klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych,
jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach
przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
2) definicje klasyfikacji:
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jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach
przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;
4) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o
wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części
wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych,
jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach
przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację
elementów, o których mowa w lit. a,
d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy
jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla
substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące
klasyfikacji tego stanu;
5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a;
6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4
lit. b,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit.
d;
8) częstotliwość dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,
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jednolitych części wód powierzchniowych;
9)

(21)

sposób oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56,

art. 57 i art. 61.
5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej będzie się kierował potrzebą uwzględnienia poszczególnych wskaźników jakości
w systemie oceny stanu wód, istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w
środowisku wodnym oraz dostępnymi wynikami pomiarów i badań.

Art. 99.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z <ministrem właściwym
do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia:
1) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie
wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być
ograniczane (wykaz II);
2) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, w
szczególności ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych, w
tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, oraz warunki, jakie
należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce, sposób i
minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i
sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;
3) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z
oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni
ścieków w aglomeracji;
4)

warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji
zanieczyszczających, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania
próbek tych wód, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy wody opadowe lub
roztopowe odprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych odpowiadają wymaganym
warunkom.
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do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne ilości substancji
zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę
wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą
być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach.
3. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej uwzględni:
1) właściwości

substancji

szczególnie

szkodliwych

dla

środowiska

wodnego,

w

szczególności ich toksyczność, trwałość w środowisku, zdolność do bioakumulacji oraz
zagrożenie, jakie mogą one powodować dla wód oraz życia lub zdrowia ludzi;
2) aktualny stan wód i ich podatność na eutrofizację rozumianą jako wzbogacanie wód
biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony
wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują
niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz
pogorszenie jakości tych wód;
3) efektywność usuwania substancji zanieczyszczających ze ścieków w procesach ich
oczyszczania;
4) rozwój technik umożliwiających stopniowe zmniejszanie emisji;
5) położenie, rzeźbę terenu i rodzaj gleb na obszarach, na których może być stosowane
rolnicze wykorzystanie ścieków;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I).
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej będzie się kierował potrzebą:
1) zapobieżenia zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi powodowanego wprowadzaniem do
wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
2) minimalizacji kosztów oczyszczania ścieków komunalnych;
3) spełnienia wymagań zdrowotnych dotyczących żywności i pasz na terenach rolniczego
wykorzystania ścieków.
5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej weźmie również pod uwagę konieczność określenia bardziej rygorystycznych
wymagań w zakresie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
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do

ziemi,

w

tym

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

substancji

zanieczyszczających, oraz warunków, jakie należy spełnić w celu rolniczego
wykorzystania ścieków, a także miejsc, sposobu i minimalnej częstotliwości pobierania
próbek ścieków, metodyk referencyjnych analizy i sposobu oceny, czy ścieki odpowiadają
wymaganym warunkom, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód
przed zanieczyszczeniem wymagają zastosowania bardziej rygorystycznych wartości
emisji od dopuszczalnych wartości emisji wynikających z najlepszych dostępnych
technik.
Art. 114.
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z <ministrem właściwym
do spraw klimatu oraz> ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych, kierując się przepisami prawa Unii
Europejskiej dotyczącymi substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Art. 159.
1. Program ochrony wód morskich określa:
1) działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska
wód morskich, w tym działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne i
kontrolne:
a) wpływające na dozwoloną intensywność działalności człowieka,
b) wpływające na dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich,
c) wpływające na lokalizację oraz termin realizacji planowanych przedsięwzięć,
d) przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich,
e) które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich
do działania w sposób pozwalający na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu
środowiska wód morskich,
f) służące przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich,
g) zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska
wód morskich oraz mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich;
2) obszary, o których mowa w art. 158 ust. 4, i uzasadnienie ich wyznaczenia, jeżeli obszary
takie występują;
3) działania doraźne, o których mowa w art. 158 ust. 5;
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- 680 4) sieć obszarów wód morskich objętych formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz wynikających z decyzji
podjętych na mocy umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
a także opis działań przyczyniających się do powstania spójnych i reprezentatywnych
sieci chronionych obszarów morskich obejmujących różnorodność ekosystemów
tworzonych przez te sieci;
5) analizę wpływu poszczególnych działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i
działań doraźnych, o których mowa w art. 158 ust. 5, na stan środowiska wód morskich, w
tym analizę kosztów i korzyści związanych z ich podjęciem;
6) analizę wpływu działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań doraźnych, o
których mowa w art. 158 ust. 5, na wody pozostające poza obszarem wód morskich, w
celu zminimalizowania zagrożeń i, jeżeli jest to możliwe, uzyskania pozytywnego
wpływu na te wody;
7) sposób podejmowania działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań
doraźnych, o których mowa w art. 158 ust. 5, oraz stopień, w jakim przyczyniają się one
do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich;
8) narzędzia zapewniające koordynację zarządzania, w szczególności terminy, wzory
formularzy sprawozdawczych z realizacji działań, oraz inne wymogi dotyczące
obowiązków sprawozdawczych.
2. W przypadku gdy nie występuje znaczące zagrożenie dla stanu środowiska wód morskich
lub koszty podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu tego zagrożenia byłyby
nieproporcjonalnie wysokie, program ochrony wód morskich określa działania doraźne, o
których mowa w art. 158 ust. 5, od podjęcia których można odstąpić. Odstąpienie od
podjęcia działań doraźnych nie może spowodować dalszego pogorszenia się stanu
środowiska wód morskich oraz wystąpienia zagrożenia dla złagodzenia negatywnego
oddziaływania na wody regionu Morza Bałtyckiego lub wody morskie innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli oddziaływanie takie występuje.
3. Przy opracowywaniu programu ochrony wód morskich uwzględnia się:
1) ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) działania w zakresie zarządzania jakością wody w kąpieliskach;
3) zasadę zrównoważonego rozwoju;
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- 681 4) opłacalność i techniczną wykonalność planowanych do określenia w nim działań oraz
koszty i korzyści z nich wynikające;
5) konsekwencje wyznaczenia obszarów, o których mowa w art. 158 ust. 4, dla innych
państw członkowskich Unii Europejskiej położonych w regionie Morza Bałtyckiego;
6) działania wymagane na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną.
4. (82) W celu zapewnienia koordynacji zarządzania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, Wody
Polskie współpracują z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw
gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do
spraw gospodarki morskiej, <ministrem właściwym do spraw klimatu,> ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem
właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz
ministrem właściwym do spraw zdrowia.
5. Koordynacja zarządzania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, uwzględnia działania niezbędne do
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym działania w
zakresie sprawozdawczości.
Art. 161.
1. (83) Projekt programu ochrony wód morskich opracowują Wody Polskie w uzgodnieniu z
Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,
ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej, <ministrem właściwym do spraw klimatu,> ministrem właściwym do spraw
rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw
środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do
spraw zdrowia.
2. Na potrzeby opracowania projektu programu ochrony wód morskich Wody Polskie, na rok
przed przystąpieniem do jego opracowania, przekazują organom, o których mowa w ust.
1, zakres informacji niezbędnych do przygotowania opisu działań planowanych do
określenia w programie ochrony wód morskich oraz informują o terminie przystąpienia do
opracowania tego programu.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, każdy w zakresie swojej właściwości, przygotowują i
przekazują Wodom Polskim, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem opracowania
projektu programu ochrony wód morskich, propozycję działań planowanych do określenia
w programie ochrony wód morskich, wskazując w niej:
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- 682 1) rodzaj tych działań (prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne, kontrolne);
2) sposób wdrożenia tych działań oraz koszty i korzyści z nich wynikające.
4. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują Wodom Polskim, wraz z propozycją działań
wskazaną w ust. 3, dane stanowiące podstawę do jej przygotowania.
5. Wody Polskie przekazują projekt programu ochrony wód morskich ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki wodnej.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, opracowując projekt programu ochrony
wód morskich, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie
określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. (84) Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej uzgadnia zakres i sposób
uwzględnienia uwag do projektu programu ochrony wód morskich z Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej, <ministrem właściwym do spraw klimatu,> ministrem właściwym
do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym
do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem
właściwym do spraw zdrowia.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej uzgadnia projekt programu ochrony wód
morskich z członkami Rady Ministrów.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej oraz
zainteresowanym państwom członkowskim Unii Europejskiej projekt programu ochrony
wód morskich. Projekt programu ochrony wód morskich jest przedkładany w terminie 3
miesięcy od dnia jego uzgodnienia z członkami Rady Ministrów.
10. Program ochrony wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia
przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu programu ochrony
wód morskich w całości albo w części.
11. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich,
uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej oraz kierując się powszechnym
charakterem tego programu.
12. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt programu ochrony wód morskich w części,
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje poprawiony projekt programu
ochrony

wód

morskich,

uwzględniając

stanowisko
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- 683 poprawionego projektu programu ochrony wód morskich stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 1 i 8-11.
13. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt programu ochrony wód morskich w całości,
opracowuje się nowy projekt programu ochrony wód morskich zgodnie z ust. 1-12 i art.
159.
14. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej
sprawozdanie o postępach we wdrażaniu programu ochrony wód morskich. Sprawozdanie
jest przedkładane w terminie 3 lat od dnia przyjęcia programu ochrony wód morskich, a
następnie po każdej aktualizacji tego programu.
15. Program ochrony wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby
aktualizacji.
16. Aktualizacje programu ochrony wód morskich nie mogą uniemożliwiać osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich w regionie morskim innym niż
region Morza Bałtyckiego.
17. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do aktualizacji programu ochrony wód
morskich.
18. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, Komisję
Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa członkowskie Unii
Europejskiej o przyjęciu programu ochrony wód morskich oraz jego aktualizacji.
Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia programu ochrony
wód morskich lub dokonania aktualizacji tego programu.
19. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi wystąpienie problemu,
który negatywnie oddziałuje na środowisko wód morskich i nie może zostać rozwiązany
za pomocą działań określonych w programie ochrony wód morskich lub który jest
powiązany z inną niż ochrona środowiska wód morskich polityką Unii Europejskiej lub
umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, informuje Komisję
Europejską o takim problemie i przekazuje uzasadnienie swojego stanowiska po
uzyskaniu zgody Rady Ministrów wyrażonej w drodze uchwały.
20. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi, że wystąpienie problemu,
o którym mowa w ust. 19, wymaga podjęcia działań przez właściwe organy Unii
Europejskiej, występuje do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej o podjęcie w
tym zakresie odpowiednich działań po uzyskaniu zgody Rady Ministrów wyrażonej w
drodze uchwały.
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- 684 U S T A W A z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716)
Art. 37.
1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, sporządza, co 36 miesięcy,
analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w
których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje
emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) analizę finansowo-ekonomiczną;
2) oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;
3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją
szkodliwych substancji.
3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu analizy, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r.
poz. 630).
4. Analiza, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu jest przekazywana
ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i
[ministrowi właściwemu do spraw środowiska] <ministrowi właściwemu do spraw
klimatu>.
5. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wskazują na brak korzyści z
wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego, o
której mowa w art. 36, może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu udziału
autobusów zeroemisyjnych.
Art. 38.
Podmioty, o których mowa w art. 34-36, do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują
ministrowi właściwemu do spraw energii <oraz ministrowi właściwemu do spraw
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pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji.

Art. 43.
1. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu>
opracowuje Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zwane
dalej "Krajowymi ramami".
2. Krajowe ramy zawierają w szczególności:
1) ocenę istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w sektorze
transportu;
2) krajowy cel w zakresie liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych
stacjach ładowania w gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, w podziale na punkty
ładowania o normalnej mocy i punkty ładowania o dużej mocy;
3) krajowy cel w zakresie liczby punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG),
punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) i punktów bunkrowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG);
4) działania niezbędne do zapewnienia osiągnięcia krajowych celów, o których mowa w pkt
2 i 3;
5) działania służące wsparciu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w usługach
publicznego transportu zbiorowego;
6) wykaz gmin i sieci transportowych, w których, przy uwzględnieniu potrzeb rynkowych,
mają zostać rozmieszczone punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG);
7) ocenę potrzeby instalowania punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w
portach morskich poza siecią bazową TEN-T;
8) ocenę potrzeby instalowania w portach morskich punktów zasilania jednostek
pływających energią elektryczną z lądu;
9) ocenę potrzeby instalowania w portach lotniczych urządzeń do zasilania energią
elektryczną samolotów podczas postoju.
3. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu> może
określić w Krajowych ramach cele i działania związane z rozwojem infrastruktury paliw
alternatywnych w portach śródlądowych.
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właściwego do spraw energii] <ministra właściwego do spraw klimatu>.
5. Krajowe ramy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski".
6. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu>,
niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Ministrów Krajowych ram, przekazuje je Komisji
Europejskiej.
7. Krajowe ramy aktualizuje się, biorąc pod uwagę ocenę ich funkcjonowania oraz wyniki
monitorowania, ocenę i sprawozdanie, o których mowa w art. 44 ust. 1. Do aktualizacji
Krajowych ram przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 44.
1. [Minister właściwy do spraw energii] <Minister właściwy do spraw klimatu>:
1) monitoruje poziom osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach, w szczególności
na podstawie danych zawartych w rejestrze oraz wyników badań statystycznych
prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 649 i 730);
2) dokonuje, corocznie, oceny poziomu osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach
i publikuje ją na stronie internetowej obsługującego go urzędu;
3) na podstawie oceny, o której mowa w pkt 2, sporządza, co 3 lata, sprawozdanie z
realizacji Krajowych ram, które przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów w
terminie do dnia 15 października trzeciego roku objętego sprawozdaniem;
4) przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzone przez Radę Ministrów sprawozdanie, o
którym mowa w pkt 3, w terminie do dnia 18 listopada trzeciego roku objętego
sprawozdaniem.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w szczególności:
1) omówienie poziomu realizacji celów, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz
informacje o działaniach podjętych dla ich realizacji;
2) informacje o zastosowanych bezpośrednich instrumentach wsparcia, w szczególności o
instrumentach podatkowych oraz zachętach niefinansowych do nabywania pojazdów
napędzanych paliwami alternatywnymi lub budowy infrastruktury tych paliw;
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wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie;
4) ocenę konieczności instalacji punktów tankowania paliwa lotniczego ze źródeł
odnawialnych w portach lotniczych należących do sieci bazowej TEN-T;
5) informacje o procedurach i przepisach związanych z ułatwieniem obrotu paliwami
alternatywnymi w transporcie;
6) informacje o rocznej wielkości środków publicznych przeznaczonych na:
a) rozwój infrastruktury paliw alternatywnych,
b) wsparcie zakładów produkcyjnych w zakresie technologii związanych z paliwami
alternatywnymi,
c) wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i projektów pilotażowych
związanych z paliwami alternatywnymi
- w podziale na poszczególne paliwa alternatywne i rodzaje środków transportu;
7) informacje o przewidywanej liczbie zarejestrowanych na terenie kraju pojazdów
napędzanych paliwami alternatywnymi w latach 2020, 2025 oraz 2030.

USTAWA

z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i

2227)
Art. 18.
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) [5 członków, w tym:] <6 członków, w tym:>
a) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw energii,
b) 2 członków wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
c) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
d) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki[.]
<,>
<e) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw klimatu.>
2. Przewodniczącego Rady w randze sekretarza albo podsekretarza stanu powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw gospodarki.
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minister właściwy do spraw gospodarki. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2
[lit. a, c i d] <lit. a oraz c–e>, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i
odwołuje na wniosek właściwych ministrów.
4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady minister właściwy do spraw
gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. Przepis ust. 3 zdanie
drugie stosuje się.

U S T A W A z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630)
Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym zawiera:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i
obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub większej;
2) określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów na
obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, za pomocą współrzędnych
geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne
parametry techniczne;
3) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
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jej wpływ na środowisko;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 21 - jeżeli jest ona
wymagana;
7) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
8) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 6;
9) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
26 ust. 7;
10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 8 i 9;
11) wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem
kolejowym, jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga przejścia przez
te grunty, a w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli strategiczna
inwestycja w sektorze naftowym wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku
do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1; jeżeli strategiczna inwestycja w
sektorze naftowym wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa
pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem
kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia na tych gruntach
obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy strategiczna inwestycja w sektorze naftowym
wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także parametry techniczne
zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich lokalizację;
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korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 30 ust. 2, oraz zgodę tych
podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości;
13) wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w
sektorze naftowym ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, w przypadku
gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ust. 1,
ma nastąpić na czas określony;
14) opinie, o których mowa w ust. 3;
15) uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, albo informację o nieprzedstawieniu przez
właściwego zarządcę drogi krajowej albo przez właściwego zarządcę infrastruktury
kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym stanowiska w terminie, o
którym mowa w ust. 7;
16) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem.
2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami
świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
2) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury

i

ochrony

dziedzictwa

narodowego,

rybołówstwa,

środowiska,

spraw

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego
- w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125);
3) właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii,
gospodarki, <klimatu,> kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa,
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w

zakresie

stwierdzenia

zgodności

z

ustaleniami

koncepcji

przestrzennego

zagospodarowania kraju, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w
odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w
przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym,
inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
4) właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534);
7) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
8) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
9) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 8;
10) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245);
11) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w
zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
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zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), z zastrzeżeniem ust. 5;
12) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
13) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na
terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z
2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235);
14) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);
15) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
16) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235);
17) właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i
warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach.
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje
się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym. Kopię opinii właściwy organ przekazuje wojewodzie.
5. W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej, przed złożeniem
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie
parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w
pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
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lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dotyczy budowy zjazdów
również ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
6. W odniesieniu do gruntów objętych obszarem kolejowym, przed złożeniem wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
inwestor występuje do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu
zarządzającego obszarem kolejowym o uzgodnienie sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia inwestycji w obszarze kolejowym.
7. Właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny
podmiot zarządzający obszarem kolejowym dokonuje uzgodnienia w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie. Niezajęcie
stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia
właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub
inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym przekazuje wojewodzie.
8. Opinie, o których mowa w ust. 3, i uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów,
wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

U S T A W A z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593)

Art. 22.
[Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu> w
terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy opracuje i przedstawi Radzie
Ministrów pierwszą strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 39p ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1.
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- 694 U S T A W A z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz.
1680)
Art. 8.
1. Sprzedawca żywności składa wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym prowadzi on działalność w
zakresie sprzedaży żywności, pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności
zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości
należnej opłaty wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do
funduszu, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku,
którego dotyczy sprawozdanie.
2. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej składa organowi, o którym
mowa w art. 20, pisemne roczne zbiorcze sprawozdanie o marnowanej żywności
zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności przez sprzedawców żywności
w danym roku oraz całkowitej wysokości należnej opłaty i wysokości opłaty wpłaconej
do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z wykazem
sprzedawców żywności, którzy złożyli sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie
do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie.
3. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw klimatu>
określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzór
zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności, mając na względzie zapewnienie
przejrzystości i komunikatywności tych sprawozdań, a także ujednolicenie sposobu ich
opracowywania.

USTAWA

z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych,

Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901)

Art. 47.
1. W skład Rady Żeglugi Śródlądowej wchodzi jej Sekretarz i nie więcej niż [13 osób] <14
osób> spośród osób wskazanych przez:
1) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
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3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5) ministra właściwego do spraw środowiska;
6) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;
<6a)

ministra właściwego do spraw klimatu;>

7) armatorów i ich związki;
8) organizacje, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju żeglugi
śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych;
9) ośrodki naukowe zajmujące się żeglugą śródlądową;
10) samorządy województw.
2. Sekretarzem Rady Żeglugi Śródlądowej jest osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
3. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej powołuje i odwołuje Sekretarza i
członków Rady Żeglugi Śródlądowej, w tym Przewodniczącego.
4. Członkostwo w Radzie Żeglugi Śródlądowej wygasa z powodu:
1) odwołania;
2) rezygnacji złożonej na piśmie ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej;
3) śmierci.

U S T A W A

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów

zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924)
Art. 5.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnętrznego zawiera:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w polskich obszarach morskich za pomocą
współrzędnych

geocentrycznych

geodezyjnych

naniesionych

na

mapę

morską,

obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie
oddziaływać, w skali 1:5000 lub większej;
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morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, a także niezbędnych akwenów
związanych z funkcjonowaniem portu zewnętrznego, za pomocą współrzędnych
geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne
parametry techniczne;
3) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących
jej wpływ na środowisko;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 , z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 21 - jeżeli decyzja ta jest
wymagana;
7) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
8) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 25 ust. 3, 6 i 7;
9) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 8;
10) wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem
kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie budowy portu zewnętrznego wymaga przejścia
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inwestycja w zakresie budowy portu zewnętrznego wymaga budowy lub przebudowy
zjazdów, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy portu zewnętrznego ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1; jeżeli
inwestycja w zakresie budowy portu zewnętrznego wymaga przejścia przez grunty
stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy
bądź grunty objęte obszarem kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki
umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy inwestycja w
zakresie budowy portu zewnętrznego wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor
określa także parametry techniczne zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów
również ich lokalizację;
11) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 28 ust. 2, oraz zgodę tych
podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości;
12) wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
portu zewnętrznego ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1, w przypadku
gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 28 ust. 1,
ma nastąpić na czas określony;
13) opinie, o których mowa w ust. 3;
14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem, z wyłączeniem polskich obszarów morskich.
2. Nie można uzależniać wydania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnętrznego od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi
przepisami świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy portu zewnętrznego inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815);
2) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury

i

ochrony

dziedzictwa

narodowego,

rybołówstwa,
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morskiego, o ile nie jest on inwestorem - w odniesieniu do wznoszenia lub
wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019
r. poz. 125 , 730, 1495 i 1716);
3) ministrów właściwych do spraw energii, gospodarki, <klimatu,> kultury i ochrony
dziedzictwa

narodowego,

rybołówstwa,

środowiska,

gospodarki

wodnej,

spraw

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu
morskiego, o ile nie jest on inwestorem - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli
lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi
będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje także o opinię
właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
4) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, <klimatu,>
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej,
spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do lokalizacji oraz
sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej;
5) właściwego dyrektora urzędu morskiego, o ile nie jest on inwestorem - w odniesieniu do
obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej;
6) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
7) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 , 534 i 1495);
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wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
9) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
10) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 9;
11) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696);
12) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w
zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy
zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 , 730,
1495, 1716 i 1815);
13) właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem
kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214);
14) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta;
15) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na
terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 1580 i 1495);
16) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o portach;
17) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815);
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a) tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne , oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 , z późn. zm.),
b) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa niezbędne dla obronności państwa, ustalone na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej;
19) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do prowadzenia
państwowego monitoringu środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, 1501 i 1680);
20) właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do
obszarów położonych na terenie rezerwatów przyrody lub obszarów Natura 2000, zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje
wojewodzie. Niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.
5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody lub
stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.
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